
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 28 de setembre 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 els criteris de valoració de la licitació del contracte privat del servei 
d’assegurances de vida col·lectiu per a l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Fundació Bosch i 
Gimpera i l'Ajuntament de Granollers per a la realització de pràctiques d’un 
alumne, en relació a les pràctiques formatives dins el Màster d’Hisenda 
Autonòmica i Local, i deixar sense efecte el conveni de col·laboració per a la 
realització de pràctiques aprovat en data 31/08/2021.

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 Quality Vip Vallès SL per a la 
construcció d’un complex plurifamiliar als carrers Francesc Ribas 19-21 i Felip 
I, 6-8.

5. Acceptar el canvi de denominació social de l’adjudicatari i prorrogar el contracte 
mixt d’obres per a la construcció d’un sistema de calefacció i producció d’aigua 
calenta, el subministrament d’energia i el servei de manteniment integral de les 
instal·lacions, pel subministrament tèrmic de 5 equipaments públics, amb 
cofinançament del FEDER.

6. Iniciar la licitació del contracte d’obres per a l’execució del Projecte d’adequació 
d’edifici destinat a estudis d’UGranollers.

7. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per a despesa amb l’empresa 
Talher SA.

8. Iniciar la licitació del contracte d'obres per executar el projecte de rehabilitació 
dels quartes 19 i 19A del cementiri (fase 3).



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

9. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Pereanton per desenvolupar el 
projecte Cohesió social: Activitats complementàries i material educatiu 2021. 

10. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Societat Coral Amics de la Unió 
pel desenvolupament i execució del casal Estades Musicals, inclòs al programa 
Fes-te l'Estiu 2021, així com la justificació de la mateixa.

11. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Agrupació Excursionista de Granollers 
destinada a cobrir les despeses de material i per l’activitat de Climbing Festival 
per l’any 2021. 

12. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al 
manteniment del servei tècnic del Punt de Trobada al Partit Judicial de 
Granollers, per a l'any 2021. 

13. Aprovar la justificació de la subvenció directa amb caràcter extraordinari 
atorgada a la Fundació El Xiprer Vallès Oriental per a l’atenció i l’entrega 
d’aliments a famílies i persones en risc de pobresa alimentària per causa de la 
Covid-19.

14. Aprovar la convocatòria per a la selecció dels beneficiaris d’accés al Programa 
d'arranjament d'habitatges, promogut per la Diputació de Barcelona, per a l'any 
2021.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

15. Iniciar la licitació del contracte del servei de producció d’escenotècnia.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 24/09/2021

L'Alcalde
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