
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 19 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Aprovar inicialment el projecte per a la substitució de les llumeneres de 
l’enllumenat públic de l’Avinguda de Sant Julià de Granollers.

4. Iniciar la licitació del contracte mixt d’obres i subministrament per l’execució 
del projecte de reforma de la plaça interior al barri de Primer de Maig de 
Granollers, entre els carrers Roger de Llúria i Navarra.

5. Aprovar les liquidacions dels cànons ordinaris i extraordinaris de les 
concessions administratives de domini públic per a la utilització privativa de les 
parades del Mercat Municipal de Sant Carles de Granollers corresponent a 
l’exercici 2021.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

6. Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la prestació del servei 
de cuina amb criteris ecològics i de proximitat, neteja i manteniment de la cuina 
de les escoles bressol municipals, i servei de cuina i monitoratge de l’escola 
Salvador Llobet.

7. Aprovar la modificació del contracte de servei per a la gestió dels Casals d'Estiu 
inclosos en el programa "Fes-te l'Estiu" 2022.

8. Prorrogar el contracte de serveis de neteja dels centres educatius municipals 
de Granollers.

9. Aprovar la justificació parcial de la subvenció atorgada a Rella, Associació de 
mestres i professorat jubilat, per al desenvolupament del programa de 
voluntariat educatiu durant el curs 2021/22.

10. Revocar la subvenció atorgada a l'entitat Associació de Familiars de Malalts 
Mentals del Vallès Oriental (DARUMA) per a la realització del projecte "Espai 
Situa't" durant l'any 2021.



11. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'entitat Banco Farmacéutico per al 
projecte "Fons Social de Medicaments", per a l'any 2022.

12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'entitat Estel del Matí per al projecte de 
repartiment d'aliments "Estel del Barri", per a l'any 2022.

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Granollers per al projecte d'assessorament legal a Serveis Socials, per l'any 
2022.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

14. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Drac de Granollers per al 
projecte "+ 30 anys traient foc pels queixals", per a l'any 2022.

15. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Coral Art Nou per la realització 
del Curs de cant coral durant l’any 2022.

16. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Colla dels Blancs de Granollers 
per atendre les despeses de Festa Major de Blancs i Blaus 2022.

17. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació castellera Xics de 
Granollers per a l’activitat castellera i social de la colla durant l'any 2022.

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Colla de Diables de Granollers 
per a la realització d’activitats culturals durant l'any 2022.

19. Declarar deserta 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 per manca d’ofertes.

20. Adjudicar el Lot 1 del contracte de serveis per la creació i producció dels 
continguts audiovisuals, així com el subministrament, instal·lació i posada en 
funcionament dels elements de la museografia de la tèrmica i del videomapatge 
als espais exteriors de Roca Umbert, en el marc del programa operatiu FEDER 
2014-2020.

21. Adjudicar el Lot 1 del contracte de serveis per conceptualitzar i executar el pla 
de promoció i difusió de la Tèrmica, en el marc del programa operatiu FEDER 
2014-2020.

22. Adjudicar el Lot 2 del contracte de serveis per conceptualitzar i executar el pla 
de promoció i difusió de la Tèrmica, en el marc del programa operatiu FEDER 
2014-2020.



23. Adjudicar el Lot 3 del contracte de serveis per conceptualitzar i executar el pla 
de promoció i difusió de la Tèrmica, en el marc del programa operatiu FEDER 
2014-2020.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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