
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 1 de juny 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Iniciar expedient de penalitats per incompliment del contracte mixt de serveis 
destinats a la xarxa de telecomunicacions municipal de l'Ajuntament de 
Granollers i les entitat adscrites, Lot 1 "Subministrament, manteniment i suport 
dels equips que conformen la xarxa de telecomunicacions municipal".

3. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment de programari de gestió de 
l’Ajuntament de Granollers, Lot 1 “Programari de gestió d’obres i projectes 
KMKEY”.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar els cànons de llicència d'ocupació de la via pública amb mobiliari urbà 
publicitari, marquesines i altres elements del període comprès entre el mes 
d’abril de 2018 fins al mes de març de 2020. 

5. Aprovar la resolució del contracte de serveis per a la conservació i restauració 
de l’hàbitat de la verneda a la conca del Besòs, en el marc del projecte LIFE 
Alnus. 

6. Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament per a l’execució de 
la reconversió energètica de les lluminàries del Palau d’Esports, cofinançat 
amb PUOSC 20/24. 

7. Aprovar la certificació 4a relativa a les 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.

8. Aprovar la certificació 2a relativa a les 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 2: Passarel·les de comunicació 
elevada entre naus, xemeneia de maó i passatge d'entrada principal. 



9. Aprovar la previsió de despesa de la quota anual de soci del Consorci per a  la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental, per a l’exercici 2021. 

10. Prorrogar el contracte del servei de neteja dels equipaments municipals 
adscrits a Organització i Logística (Lot 1).

11. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les 
portes automàtiques ubicades en els edificis municipals. 

12. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions solars 
tèrmiques en edificis municipals.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Bàsquet Granollers per a la 
promoció del bàsquet base per l'any 2021. 

14. Modificar el contracte de serveis per a la prestació de serveis d’atenció 
domiciliaria a Granollers. 

15. Iniciar expedient licitatori del contracte del servei d’informació, assessorament, 
primera atenció i acompanyament en relació a l’exercici dels drets de les dones 
en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i 
familiar (SIAD), que forma part del CIRD.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 28/05/2021

L'Alcalde
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