
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 18 de maig de 2021, a les 12:00 hores, per mitjans 
electrònics degut a la necessitat de mantenir les mesures adoptades per fer front la 
vigent situació de crisis sanitària ocasionada per la pandèmia de 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 preu públic per la venda del catàleg Arqueologia d’un inventari. Vida 
i política dels objectes de la salvaguarda a Granollers 1936-2021, del Museu de 
Granollers.

4. Prorrogar el contracte de servei de suport jurídic en matèria de personal a 
l'Ajuntament de Granollers, Patronat del Museu i EPE Granollers Mercat, SL.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Autoritzar a AGBAR, SA la renovació de la xarxa de subministrament d'aigua 
potable al carrer Aragó.

6. Iniciar expedient per demora en l’execució del contracte d’obres del Projecte 
executiu de recuperació de la Tèrmica, el Refrescador i altres actuacions al 
recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca Umbert. FASE 1: Tèrmica i 
Refrescador.

7. Aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació dels quarters 19 i 19A del 
Cementiri – Fase 3.

8. Aprovar la previsió de despesa del servei de recollida selectiva per a l'exercici 
2021.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

9. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l'entitat Societat Coral 
Amics de la Unió pel desenvolupament d'un conjunt d'activitats musicals dins 
del marc Projecte Carles Riera 2020, així com la seva justificació. 

10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Esport Club Granollers per a 
la despesa de material esportiu, fitxes federatives i arbitratge per l'any 2018.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

11. Adjudicar el contracte de subministrament del fons documental per a la xarxa 
urbana de biblioteques de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 13/05/2021

L'Alcalde
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