
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 16 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. Aprovar l’ampliació del termini d'execució i justificació del projecte «2a fase 
Escola rural de Makadougou, Tigana, Mali», subvencionat a l’Associació 
Makadougou Hero Solidaritat ONG dins la convocatòria de subvencions 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Autoritzar la sol·licitud de compatibilitat per activitat pública de la sra. L. B. O. 

4. Autoritzar la sol·licitud de compatibilitat per activitat pública del sr. R. G. M. 

5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 2/2021 per a la 
provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior d’Educació, grup de classificació A1, 
de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers i constitució 
d’una borsa de treball.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Anul·lar el procediment anterior i iniciar un nou expedient licitatori pel contracte 
de subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcament tancat 
per a bicicletes a Granollers. 

7. Iniciar la licitació del contracte dels serveis de neteja i conservació dels espais 
verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme 
municipal de Granollers.

8. Prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja i 
adequació del Parc del Puig de les Forques i del Cementiri Municipal, a 
desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral amb discapacitats psíquics. 

9. Prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja post 
actes lúdics i festius a parcs i jardins, neteja i condicionament de zones verdes i 
marginals dels polígons industrials, solars i algunes dependències municipals, 
a desenvolupar amb un projecte d’inserció laboral amb discapacitats. 



10. Aprovar inicialment el Projecte de plataforma única del carrer Sol i carrer Unió. 

11. Adjudicar el contracte de les obres del projecte d’urbanització del C/ Pompeu 
Fabra, entre el C/Jaume Balmes i el sector PMU122. 

12. Modificar el contracte del servei de revisió i certificació anual de les línies de 
vida i punts d’ancoratge permanents dels equipament municipals (Lot 2).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Adjudicar el contracte de serveis per a les classes d’educació corporal als 
alumnes de l’Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori de 
Granollers.

14. Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis de manteniment del programa 
informàtic de gestió dels tornejos de lleure del Servei d’Esports amb 
exclusivitat. 

15. Iniciar la licitació del contracte de servei d’atenció a domicili de suport a la llar i 
atenció a la persona en el municipi de Granollers. 

16. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local (Lot 3: 
Calçat).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

17. Iniciar la licitació del contracte de subministrament del fons documental per a la 
xarxa urbana de biblioteques de Granollers. 

18. Aprovar el Protocol Addicional per a l’any 2021 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre 
l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 12/02/2021

L'Alcalde
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