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

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Adjudicar el contracte privat per a una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil patrimonial per a l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2021.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves del quart trimestre de 
2020. 

5. Aprovar la certificació 1a relativa a la construcció d’un sistema de calefacció i 
producció d'aigua calenta sanitària pel subministrament tèrmic de 7 
equipaments públics.

6. Aprovar la liquidació de la concessió de subministrament d’aigua potable del 
quart trimestre de 2020.

7. Adjudicar el contracte del servei mixt de manteniment de les instal·lacions de 
calefacció, climatització, gas i aigua calenta sanitària dels equipaments 
municipals (Lot 2).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local (Lot 1: 
vestuari tèxtil).

9. Aprovar la liquidació de Granollers Promocions, SA dels ingressos de retirada 
de vehicles pel servei de grua, del període juliol a desembre de 2020.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

10. Modificar i prorrogar el 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.

11. Aprovar l’aportació econòmica a la societat municipal Roca Umbert, Fàbrica de 
les Arts, S.L., per a l’exercici 2021.

12. Aprovar l’aportació econòmica a la societat municipal Granollers Escena, SL, 
per a l'any 2021.

13. Aprovar l’aportació econòmica al Patronat Municipal del Museu de Granollers, 
per a l'any 2021.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 22/01/2021

L'Alcalde
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