
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 5 de juliol 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 la Fundació Pau i Solidaritat - 
CCOO pel projecte de cooperació "Promoció de la capacitat d'incidència, 
especialment en les treballadores en el desenvolupament i la justícia social 
(Guatemala)", dins la convocatòria de subvencions 2017.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Prorrogar el contracte derivat núm. CCS 2020 2 Lot 1 de l’Acord Marc per a la 
prestació dels serveis de missatgeria i transport en fred de la Comissió Central 
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la secció sindical UGT- 
Federació Serveis Públics corresponent a l’any 2021.

5. Desistir del procediment d’adjudicació del contracte de subministrament mixt 
amb serveis de subscripció i manteniment de programari dels sistemes 
informàtics de l’Ajuntament de Granollers, pel que fa al LOT 6 (Antivirus).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

6. Aprovar el conveni regulador del procés de finalització definitiva de la gestió i 
explotació de les pistes municipals de tennis i pàdel i el Bar-Restaurant.

7. Adjudicar el contracte de servei d'atenció psicològica per a infants i adolescents 
derivats dels serveis socials bàsics i el Centre d'Informació i Recursos per a la 
Dona.

8. Aprovar la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns 
de Ponent per a la realització d’activitats per a l’any 2021. 

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Càritas Diocesana de 
Terrassa per als cursos d'alfabetització a l'Escola de dones de Càritas per a 
l’any 2021.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

10. Aprovar l’excés d’amidaments i preus contradictoris del contracte de 
subministrament mixt i instal·lació d’una bústia de retorn a la Biblioteca de Can 
Pedrals.

11. Iniciar la licitació del contracte de servei de vigilància, control d’accés i auxiliars 
de serveis de concerts i espectacles en recinte obert i en recinte tancat del 
servei d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Granollers i de Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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