
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 d'agost 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar la quota de IIVTNU de l'exercici 2022 a Lomigest S.L.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO per la llicència sol·licitada per Urbelan 
Proyectos E Inversiones S.L. per a la construcció d'un conjunt residencial al C 
Ripollès, 99-109 - C Josep Pla - C Jules Verne - C Rafael Casanova.

4. Aprovar el projecte executiu per a la reparació d’una canonada d’impulsió dels pous 
d’en Serra al seu pas pel riu Congost.

5. Aprovar la certificació 3ª i liquidació de les obres de reforma i ampliació de les 
instal·lacions esportives CN Granollers,.

6. Aprovar la certificació 2a de les obres d’ampliació de les voreres i adequació de 
passos de vianants al C Salvador Llobet i C Dionís Puig

7. Aprovar el contracte de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Acceptar l’atorgament d’una subvenció i formalitzar el conveni de col.laboració amb 
la Diputació de Barcelona per a dur a terme les obres del "Centre de radioteràpia a 
Granollers".

9. Iniciar la licitació del contracte del servei d’espai actiu.

10. Aprovar les bases del Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones 
grans, promogut per la Diputació de Barcelona.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

11. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l’Agrupació Excursionista de Granollers pel 
projecte activitats culturals, per l’any 2022.

12. Aprovar la justificació de la subvenció de l’ Agrupació Excursionista de Granollers  
pel projecte activitats culturals, durant l’any 2021. 

13. Iniciar de licitació del contracte de serveis de joventut «El Gra t’escolta».

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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