
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 30 de març 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar el padró fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de 
la taxa de clavegueram corresponent a l’exercici 2021.

3. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 7/2021 per la provisió 
d’1 plaça d’educador/a social, grup de classificació A2, de la plantilla de personal 
laboral de l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de treball.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la classificació del concurs del projecte Lot 1 corresponent a la 
«Construcció de la promoció d’habitatges de lloguer social al passeig al passeig de 
la Muntanya, 187».

5. Resoldre l’al·legació presentada i aprovar amb caràcter definitiu el canvi de 
modalitat del sistema d’actuació urbanística en el Sector Urbanitzable delimitat W 
de Granollers, passant del sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica a la modalitat de cooperació.

6. Prorrogar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals adscrits al 
servei de Serveis Municipals (Lot 3).

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7. Iniciar expedient licitatori del contracte del servei per a la gestió i l’execució dels 
casals que s’integren en el programa FES-TE L’ESTIU per als anys 2021 i 2022.

8. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador corresponents al 2n trimestre del curs 
20/21, atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i efectuar el 2n pagament.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 26/03/2021

L'Alcalde
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