
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 31 d’ agost 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Iniciar expedient licitatori anticipat pel contracte privat de servei d’assegurances de 
responsabilitat civil patrimonial per a l’Ajuntament de Granollers.

3. Iniciar expedient licitatori anticipat pel contracte privat de serveis d’assegurances de 
danys material de béns públics per a l’Ajuntament de Granollers.

4. Iniciar expedient licitatori anticipat pel contracte privat de serveis d’assegurances de 
vida col·lectiu per a l’Ajuntament de Granollers.

5. Iniciar expedient licitatori anticipat pel contracte privat de serveis d’assegurances de 
responsabilitat d’autoritats i personal al servei de l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Modificar el contracte de serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i entitats 
adscrites per ampliació serveis postals de l’OAC.

7. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera per a la 
realització de pràctiques de l’alumne J.S.V., en relació a pràctiques formatives dins el 
Màster d’Hisenda Autonòmica i Local.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO de la llicència sol·licitada per 
        Arqura Homes Fab referent a la llicència d'obres majors per a la construcció de 36 
        habitatges unifamiliars adossats al carrer Josep Escobar 2-32 i 11-49.



9. Rectificar l’error en la convocatòria de subvencions a empreses i autònoms del sector 
de l’’hostaleria i restauració en llicències d’ocupació de terrenys d’ús públic en taules i 
cadires-terrasses (expedient 9/2020/544), actuació inclosa en el Pla de Mesures 
Socioeconòmiques de l’Ajuntament de Granollers per a fer front als efectes de la crisi 
de la Covid-19.

10. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves del primer i segon trimestre 
de 2021.

11. Declarar deserta la licitació del contracte d’obres del Projecte d’obres per executar la 
millora d’accessibilitat als camins escolars de Granollers  per manca d’ofertes.

12. Declarar deserta la licitació del contracte d’obres del Projecte de plataforma única 
carrer Sol i carrer Unió (Obra 01/21)  per manca d’ofertes.

13. Iniciar un nou procediment  licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat 
per adjudicar el contracte d’obres per l’execució del Projecte de plataforma única del 
carrer Sol i carrer Unió , declarat desert de l’anterior licitació.

14. Iniciar un nou procediment  licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat 
per adjudicar el contracte d’obres del Projecte d’obres per executar la millora 
d’accessibilitat als camins escolars de Granollers , declarat desert de l’anterior 
licitació.

15. Adjudicar el contracte mixt d’obres i subministrament d’instal·lació d’un sistema solar 
fotovoltaic en règim d’autoconsum amb compensació d’excedent amb bateries de liti i 
el servei de Direcció facultativa al Palau d’Esports de Granollers cofinançat amb 
PUOSC (PRE082/19/22844) actuacions 6 i 7 (Lot 1 i Lot 2).

16. Aprovar el projecte: Obra de substitució de la bomba de calor de producció de 
climatització de la biblioteca Roca Umbert de Granollers.

17. Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment
        d’alarmes d’intrusió i d’incendis, d’instal·lacions de vídeo-vigilància i del servei de 
        central receptora d’alarmes.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

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



19. Aprovar la liquidació de Granollers Promocions, SA dels ingressos de retirada de 
vehicles pel servei de grua, 2021 (gener – juny).

20. Aprovar una subvenció nominativa a favor de la Real Federación Española de 
Balonmano (RFEBm), per les despeses generals d'allotjament pel XXV Campionat 
del Món absolut d'Handbol Femení de 2021.

21. Aprovar els tres convenis individulas les alumnes estudiants de TEI del centre 
educatiu d'EDUCEM II per a l'activitat formativa en el desenvolupament de la beca de 
formació en FP Dual a l'Ajuntament de Granollers, al curs 2021-2022

22. Aprovar la justificació de la subvenció  a ARSÈNIC pel desenvolupament del projecte: 
Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d’actuació teatral 2020.

23. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació APADIS pe
        al seu projecte  de Formació pel desenvolupament de l'autonomia personal, per l'any
        2021.

24. Aprovar les Bases que han de regir el Programa d'arranjament d'habitatges,
        promogut per la Diputació de Barcelona, per a l'any 2021.

25. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts
       extraordinaris i d'emergència al sector de les activitats físiques i esportives adreçada  
       empreses o autònoms gestors d'equipaments esportius, amb motiu de la COVID-19 
       durant el 2020 i 2021.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

26. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
       Granollers i l'Ajuntament de Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta    
       de la programació municipal del Teatre Auditori de Can Palots i el Teatre Auditori de 
       Granollers dins el projecte "Escena grAn:", per als anys 2021-2024.

27. Aprovar les Bases per a l’atorgament de subvencions en règim deconcurrència    
      competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades per les entitats 
sense 
      finalitat lucrativa de Granollers, representatives dels diferents sectors culturals 
per a l
      any 2021. 

TORN DE PRECS I PREGUNTES.



          

Granollers, 26/08/2021

L'Alcalde
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