
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 24 de maig de 2022 a les 12:00 hores, i en segona 
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 46.2 b) 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. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Mans Unides, al "Proyecto de 
mejora de acceso al agua y al saneamiento en Ayda Teklo, a Oromia (Etiopía)",  dins 
la convocatòria de subvencions 2016.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu de tècnic/a d'administració 
general, subgrup A1, adscrita al servei de contractació i compres, modalitat concurs 
oposició, nomenament de funcionari/ària de carrera.

4. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu de tècnic/a mitjà/na de gestió 
administrativa, subgrup A2, adscrita al servei de contractació i compres, modalitat 
concurs oposició, nomenament de funcionaria/ària de carrera i creació de borsa de 
treball.

5. Adjudicar el contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’equips 
informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya de l’ACM finançat amb fons Next Generation.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 131 de 
Granollers.

7. Aprovar la certificació número 8 de les obres d’instal·lació de les rampes 
mecàniques al carrer Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el carrer Lluís 
Vives, finançat amb fons Next Generation.



8. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO  per la llicència de l’Inmobiliaria Mar SLU 
per la construcció de 3 edificis plurifamiliars a l'ílla entre els carrers Rosselló, Josep 
Pla, Ripollès i Sant Plàcid (Fase II de l'ílla 9 del Sector X).

9. Esmenar l’acord d’aprovació inicial del projecte executiu remodelació de la plaça 
Jaume I el Conqueridor.

10. Autoritzar de forma prèvia la tramitació de la cessió del contracte mixt d'obres per a 
a redacció del projecte d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes 
mecàniques, Tram 1, carrer Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el C/ Lluis 
Vives, així com l'execució de l'obra i manteniment de la instal·lació

11. Prorrogar el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de protecció 
contra incendis ubicats en els edificis municipals.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

12. Aprovar una subvenció a l'Associació Patinatge Artístic Granollers per les fitxes 
federatives, per l'any 2022.

13. Prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
centres esportius municipals de Granollers (Lot 1 Instal·lacions esportives i Lot 2 Palau 
d’Esports).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

14. Aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions al 
manteniment de llocs de treball de 2022.

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Comerciants, 
Professionals i Empreses de serveis de Granollers-Centre, per la dinamització 
comercial durant l’any 2021.

16. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a la Confederació 
Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

17. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. A. V. S., en el marc dels 
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat 
empresarial.



18. Aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions al 
treball autònom de 2022.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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