
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 6 d'abril 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l'exercici 2021.

4. Prorrogar el conveni d’adhesió entre l’Ajuntament de Granollers i la Comissió 
Central de Subministrament per participar en el sistema central d’adquisicions 
de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

5. Prorrogar el contracte de subministrament de material informàtic, electrònic i de 
telecomunicacions.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar la certificació 2a relativa a la construcció d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària, el subministrament d’energia i el 
manteniment integral de les instal·lacions pel subministrament tèrmic de 7 
equipaments públics (Xarxa Sud).

7. Ampliar el termini d’execució de l’obra de la fase 1 del Projecte executiu de 
recuperació de la Tèrmica i Refrescador fàbrica Roca Umbert (Lot 1).

8. Aprovar la certificació 1a relativa al Projecte de recuperació de la Tèrmica i el 
Refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Fase 1.

9. Aprovar la certificació 2a relativa al Projecte de recuperació de la Tèrmica i el 
Refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Fase 1.

10. Aprovar la certificació 1a relativa a les obres de substitució de la gespa artificial 
al camp de futbol municipal primer de maig.



11. Aprovar la certificació 2a i última relativa a la substitució de la gespa artificial al 
camp de futbol municipal primer de maig.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

12. Aprovar l'encàrrec a Granollers Escena SL, com a mitjà propi, per a la gestió de 
l'espectacle, de les necessitats tècniques i del servei d'acollida del concert de 
cobles sardanistes de l'Agrupació Sardanista de Granollers al Teatre Auditori 
de Granollers.

13. Adjudicar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals 
adscrits a l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació, Can Jonch i 
al Patronat Municipal del Museu.

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. N. S. L., en el marc 
dels ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa 
Reempresa.

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Ddiez Advice Laboral, SL, per 
la contractació durant 12 mesos de persones desocupades.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Cygyc Biocon, SL, per la 
contractació durant 12 mesos de persones desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 31/03/2021

L'Alcalde
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