Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 5 d'octubre 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 l'encàrrec de gestió a Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL, com a mitjà
propi, per al suport tècnic, servei de producció, streaming i supervisió tècnica de
les conferències sobre talent local.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Estimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació núm. 6.057.767 de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Modificar el plec de clàusules administratives i el pressupost de licitació del
contracte dels serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites.
6. Modificar el contracte del servei de suport i manteniment de programari de gestió
corporatius de l’Ajuntament de Granollers.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Aprovar definitivament el Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou
complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1).
8. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Inmogra SA referent a la construcció
d’edifici plurifamiliar al c/ Joan Coromines, 5-7, 9-11 i 13 (Sector X 'El Lledoner' Illa 11).
9. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Galileo Development SL per a la
construcció de nau industrial a c/ Galileu Galilei 35-39.
ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

10. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor del Club Triatló Granollers per a fer
front les despeses de personal d’entrenadors per l’any 2021.

11. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'Associació de veïns l'Hostal per
al projecte "Activitats culturals i d'oci de l'AV Barri de l'Hostal" per l'any 2021.
12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació de veïns Can Mònic
per al sosteniment de l’entitat i les activitats de l’any 2021.
13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de Caritas Diocesana de Terrassa
pel projecte de cursos d’alfabetització a l’Escola de dones de Càritas per l’any
2021.
ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

14. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'entitat Associació Cultural de
Granollers, destinada a la realització del projecte Big band de Granollers, Roda
d'espectacles infantils i centre d'estudis.
15. Aprovar l’atorgament d'una subvenció a favor de l'entitat Fundació Privada Cultural
de Granollers AC, i la seva justificació, destinada a compensar les pèrdues en la
explotació del Cinema Edison de Granollers.
16. Regularitzar la despesa relativa a la convocatòria de subvencions al sector de la
Indústria Cultural i Creativa de Granollers.
17. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de la Unió d’Empresaris d’Automoció,
Vallès, Osona i Maresme, destinada al seu programa de formació del sector de
l’automoció durant l'any 2021.
18. Revocar la subvenció atorgada a la Sra. R. P. B., en el marc dels ajuts a
l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat
empresarial.
19. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Sr. C. G. U., en el marc dels
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat
empresarial.
20. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Sr. A. S. M., en el marc dels ajuts
a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat
empresarial.
21. Aprovar l’atorgament de subvencions, en el marc de la convocatòria de
subvencions al treball autònom de l’any 2021.
TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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