
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 12 de gener de 2021 a les 12:00 hores, de forma 
telemàtica per videoconferència degut a la situació excepcional d’emergència sanitària 
i la consegüent necessitat de mantenir les mesures adoptades per fer front la vigent 
situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, i en segona convocatòria el 
mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposen els apartats 2.b) i 
3 de l’article 46 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 TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar la certificació dels treballs de reparació i millora de la xarxa de clavegueram 
al parc del Lledoner i execució de cales i un nou pou de registre al carrer d'Enginyer

3.  Aprovar la certificació dels treballs de reparació d'esvorancs als barris de Sant 
Josep i de Sant Salvador.

4. Aprovar la certificació dels treballs de diverses reparacions realitzades amb urgència 
de la xarxa de clavegueram.

5. Aprovar la certificació de la reparació d'esvoranc a l'alçada del C. Girona, 124 i pel 
recrescut del pou ocult situat en el creuament del Camí de Can Bassa i el Passeig 
Fluvial.

6. Aprovar la certificació de l'execució per urgència de la reparació i execució d’una 
nova escomesa de connexió a la xarxa d'embornal situat al carrer Llorenç Vilallonga, 
18. 

7. Actuacions de reparació de l’esvoranc del C/ Josep Umbert, nº 92, i de la tapa del 
pou de registre del C/ Llevant amb C/ Foment,

8. Adjudicar el contracte del servei mixt de manteniment de les instal·lacions de 
calefacció, climatització, gas i aigua calenta sanitària dels equipaments municipals (Lot 
1).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ



9. Aprovar la modificació d’un acord de Junta de Govern Local de l’atorgament d’una 
subvenció extraordinària a l’entitat Oncovallès.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

10. Aprovar les aportacions econòmiques a l'Ens Granollers Mercat per a l'exercici 
2021 

11. Aprovar la liquidació de la indemnització del contracte de serveis de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana, Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament de Granollers i al Patronat Municipal del Museu, provocada per la COVID-19

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 08/01/2021

L'Alcalde
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