
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 26 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar el padró de l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2022.

3. Aprovar les bases del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió 
econòmica, subgrup A2, adscrit/a al lloc de treball de tècnic/a mitjà/na de 
recaptació, mitjançant concurs oposició de promoció interna i nomenament de 
funcionari/ària de carrera.

4. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i servei de subscripció de les 
llicències de programari de disseny assistit per ordinador Autocad o similiar 
(CAD) i els programes de sistemes d’informació geogràfica Arcgis o similar 
(SIG).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Drakaris Inversiones SL per a la 
construcció d'una nau industrial aïllada al C Jordi Camp, 160.

6. Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres de la llicència concedida per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 
dos blocs al carrer Ripollès núm. 63-73 i al carrer Sant Plàcid 27-33.

7. Aprovar inicialment el projecte per l’ampliació de la xarxa d’aigua regenerada 
fins al nord del municipi de Granollers.

8. Aprovar inicialment el projecte tècnic per a la substitució de les llumeneres 
instal·lades en els suports tipus «Via Làctea» del Parc del Congost de 
Granollers per noves llumeneres de leds.

9. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres del projecte de plataforma única 
del carrer Sol i el carrer Unió.

10. Adjudicar el contracte d’obres per l’execució del projecte per a la millora dels 
recorreguts al parc del Puig de les Forques.



11. Adjudicar el contracte d’obres per l’execució del projecte de reforma de la plaça 
de Can Bassa.

12. Aprovar la certificació 1a de les obres del projecte d'urbanització plataforma 
única carrer Castella.

13. Aprovar la certificació 1a de les obres del projecte executiu d'ampliació de 
voreres i adequació de passos de vianants al c. Salvador Llobet i c. Dionís Puig 
(PI El Ramassar).

14. Iniciar expedient licitatori del contracte d’obres per executar el projecte 
d’adequació de paviments 2022.

15. Aprovar inicialment el projecte actualitzat de reforma i ampliació de les 
instal·lacions esportives municipals. Edifici piscina vas 1 i vas 2 i Nucli de 
Comunicacions.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

16. Iniciar expedient licitatori del contracte de servei de neteja dels equipaments 
esportius municipals.

17. Iniciar expedient licitatori del contracte del servei de supervisió i consergeria de 
varis equipaments esportius els caps de setmana i festius.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Cultural de 
Granollers per a les activitats del Big Band de Granollers, Roda d’espectacles 
infantils i Centre d’Estudis, per a l'any 2022.

19. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Passaltpas danses del món per 
atendre les despeses de dietes i desplaçaments per les monitores-animadores 
de l'entitat i altres despeses, per a l'any 2022.

20. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Esbart dansaire de Granollers 
per a l’activitat de l’entitat durant l'any 2022.

21. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat colla dels Blaus de Granollers 
per a la realització del projecte d'activitat Blaus de Granollers 2022.

22. Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament, instal·lació, posada 
en marxa i ajustos dels equipaments i sistemes per les millores esceno-
tècniques del telar complert del Teatre Auditori de Granollers.

23. Declarar desert el procediment d’adjudicació del contracte mixt d'obres i 
subministrament per a la instal·lació de mòduls prefabricats per crear un espai 
museístic a l’exterior de la Tèrmica de Roca Umbert per manca d’ofertes.



24. Adjudicar el Lot 2 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.

25. Adjudicar el contracte de serveis mixt de subministrament amb serveis per al 
disseny, elaboració i subministrament de senyals per als recursos turístics 
vinculats al patrimoni industrial de Granollers (La Tèrmica, Roca Umbert i 
xemeneies de la ciutat), en el marc del programa operatiu FEDER 2014-2020.

26. Desestimar les al·legacions presentades a les bases reguladores de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions al treball autònom i aprovar 
definitivament les bases reguladores.

27. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'Associació de Comerciants, 
Professionals i Empreses de serveis de Granollers-Centre per a l'activitat de 
dinamització comercial de l'Open Night 2022 i el desplegament de la plataforma 
granollerscomerç.cat.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.


		2022-07-22T13:43:31+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


	



