
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 9 de febrer 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. Rectificar una errada en l’acord aprovat en data 22/12/2020, relatiu a 
l’atorgament d’una subvenció nominativa al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte 3463 - «Accés a l'alimentació en temps de 
pandèmia per a persones refugiades del nord del Líban, a Akkar, en un context 
de Covid-19». 

3. Aprovar la modificació del pressupost total del projecte «Defensa i promoció 
dels drets humans laborals a Colòmbia», subvencionat a la Fundació Pau i 
Solidaritat Vallès Oriental dins la convocatòria de subvencions 2019.

4. Aprovar la modificació del pressupost de despeses imputat a l'Ajuntament de 
Granollers, corresponent al projecte de cooperació "Joves i treball digne al 
Marroc (2019-2022). Fase II", subvencionat a la Fundació Josep Comaposada 
– Sindicalistes Solidaris dins la convocatòria de subvencions 2019. 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5. Adjudicar la contractació conjunta derivada de l’acord marc de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 
financer de l’ACM, lot 1 i lot 2.

6. Esmenar les bases del procés selectiu 21/2020 per a la provisió de dues places 
de conserge, grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Granollers, pel procediment de concurs oposició lliure, i 
constitució d’una borsa de treball.

7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 3/2021 per a la 
provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de quatre places de Tècnic/a 
d’educació infantil, grup de classificació C1, de la plantilla de personal laboral 
de l’Ajuntament de Granollers, i constitució d’una borsa de treball.

8. Autoritzar la sol·licitud de compatibilitat per activitats públiques de la sra. A.F.E.



ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

9. Aprovar el tercer, quart i darrer pagament de les mensualitats, acceptar la 
renúncia parcial i aprovar la justificació de les subvencions atorgades en el 
marc de la Línia 1 de subvencions al pagament de lloguer, 2018.

10. Adjudicar l’acord marc per a l’homologació de proveïdors relativa al 
subministrament de materials a l’Ajuntament de Granollers i entitats adscrites 
(lots 1 a 7).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Minyons Escoltes Guies Sant 
Jordi de Catalunya per la realització del casal Escolta per a l’any 2019.

12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Minyons Escoltes Guies Sant 
Jordi de Catalunya per la realització del casal Escolta per a l’any 2020.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

13. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al sr. V. R. G., en el marc dels 
ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa.

14. Estimar la sol·licitud d’al·legacions presentada per la sra. N. P. L., corresponent 
a la convocatòria de la subvenció al treball autònom afectat per l’estat d’alarma 
de l’any 2020.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 05/02/2021

L'Alcalde
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