
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 27 de setembre 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 Ajuda en Acció pel projecte 
"Fortalecimiento del sistema de salud local para la prevención del chagas en 
Villa Guzmán del Chaco (Bolivia)», dins la convocatòria de subvencions 2015.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Inbisa A18 SLU per la construcció 
de dos edificis plurifamiliars al carrer Josep Fontdevila, 7-9.

4. Aprovar la certificació 4a i última relativa a les obres del Projecte modificat 
d'actualització del projecte executiu nou equipament Serveis Socials Can 
Relats.

5. Aprovar la certificació 10a relativa a les obres del Projecte d’instal·lació de 
itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al carrer Carles Riba, entre 
la plaça de la Font Verda i el carrer de Lluís Vives.

6. Aprovar la certificació 11a relativa a les obres del Projecte d’instal·lació de 
itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al carrer Carles Riba, entre 
la plaça de la Font Verda i el carrer de Lluís Vives.

7. Declarar deserta la licitació del contracte mixt d’obres i subministrament per 
l’execució del Projecte executiu de la plaça Sant Miquel (Fase 1).

8. Aprovar la certificació 1a relativa a les obres del Projecte d'adequació d'edifici 
destinat a estudis d'Ugranollers.

9. Iniciar la licitació del contracte d’obres per l’execució del Projecte actualitzat de 
reforma i ampliació instal·lacions esportives CN Granollers. Edificis vasos 1 i 2, 
nucli de Comunicacions.

10. Desestimar la petició de pagament de factures a una empresa subcontractista. 

11. Aprovar inicialment el Projecte bàsic d’urbanització de l’avinguda Sant Esteve 
entre el carrer Josep Umbert i la plaça Serrat i Bonastre.



12. Iniciar la licitació del contracte d’obres per executar el Projecte de pavimentació 
i adequació per l’accessibilitat de l’àmbit del quarter 11 del cementiri municipal.

13. Modificar els imports de les anualitats del contracte del servei de manteniment 
preventiu i correctiu, dels equips mecànics i les seves instal·lacions i sistemes 
de control i seguretat, ubicats a l’itinerari accessible conformat al carrer Carles 
Riba de Granollers.

14. Aprovar la modificació del contracte de serveis de manteniment i reparació 
d’elements d’alumini i vidre dels equipaments municipals de Granollers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Privada Cultural 
de Granollers AC, per la programació d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars pel curs 2021-22.

16. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Pereanton pel projecte 
“Cohesió social: Activitats complementàries 2022”.

17. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Salvador Espriu pel projecte 
"Activitats culturals" per l'any 2022.

18. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Institut Celestí Bellera pel projecte “Al 
Bellera tothom fa sortides pedagògiques”, per l’any 2022.

19. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'entitat Aules d’extensió universitària 
per a la Gent Gran (AGEVO) pel projecte “Conferències 2022”.

20. Desistir del procediment licitatori iniciat per a l’adjudicació del contracte de 
serveis de supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de 
setmana i festius. 

21. Aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2021/22 i la 
despesa dels àpats per emportar Covid-19 atorgats pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i efectuar el tercer pagament.

22. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat El Xiprer Vallès Oriental pel 
projecte “Dinars” per l’any 2022.

23. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei 
d'informació i atenció a les dones (SIAD) que forma part del CIRD "Lot 1 Servei 
d'atenció psicològica individual i grupal per a dones”.

24. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'associació de veïns Tres 
Torres per al sosteniment de l'entitat durant l'any 2021.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la gestió i de dinamització 
sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics i el servei d’informació i 
acollida de Can Jonch-CCP.

26. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a despesa del servei de 
gestió i control dels mercats setmanals i servei d'infraestructura a les activitats 
culturals.

27. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya, per activitats que desenvolupa l'Agrupament 
Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers, per a la realització de campaments 
d’estiu l’any 2021.

28. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Jovent Ignorat per a la 
realització d'una nit del Musik n Viu, edició 2022.

29. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Col·lectiu Cristià Estel del Matí 
pel projecte «Estel del Barri» per l’any 2022.

30. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la Unió d’Empresaris d’Automoció de 
Catalunya, destinada al seu programa de formació del sector de l’automoció 
durant l'any 2022.

31. Aprovar l'atorgament d'una subvenció al Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme 
del Vallès Oriental per la novena edició del Gastrotapes.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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