
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 14 de gener de 2020 a les 17:00 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 l’acta de recepció del servei i liquidar el contracte privat 
d’assegurances per l’Ajuntament de Granollers Lot 2 Flota de vehicles 
municipals.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Adjudicar el contracte de serveis postals terme municipal de Granollers.

4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 22/2019 per la creació 
d’una borsa de treball de treballadors socials, grup de classificació A2, de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers.

5. Modificar el contracte dels serveis de registre i gestió de dominis d’internet.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar la certificació 9a relativa a la formació d’un itinerari accessible 
mitjançant la implantació de rampes mecàniques al carrer Carles Riba.

7. Aprovar la certificació dotzena i última de les obres de rehabilitació i reforma de 
l’edifici municipal del c. Portalet

8. Aprovar la certificació vuitena, última i liquidació de l’urbanització dels espais 
exteriors de Roca Umbert

9. Aprovar la certificació dels treballs de substitució de la tapa enfonsada del pou 
de registre situat en la cruïlla dels carrers del Conestable de Portugal i de Sant 
Josep de Calassanç.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

10. Iniciar l’expedient d’imposició de penalitats per incompliment del contracte de 
Serveis d’atenció domiciliaria.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

11. Aprovar les aportacions econòmiques a l'Ens Granollers Mercat EPE, per a 
l’exercici 2020.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 10/01/2020

L'Alcalde
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