
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 8 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.

2. Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Privada Educació 
Solidària - Escola Pia per al projecte de sensibilització "365 dies d'educació", 
corresponent a la convocatòria 2017.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Modificar i prorrogar el contracte de serveis de manteniment de programari de 
gestió de l’Ajuntament de Granollers, lot 4 “Programari de gestió 
d’infraestructures ROSMIMAN”.

5. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment de programari de gestió de 
l’Ajuntament de Granollers, lot 5 “Programari de gestió de documentació de 
l’arxiu Pandora”.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat en relació a la liquidació 
de la indemnització per la suspensió del contracte mixt per a la redacció del 
projecte d'instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a 
la Font Verda, així com l’execució de l’obra i el manteniment de la instal·lació, 
provocada per la Covid-19.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre Nexe Fundació Privada de 
Barcelona, el Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i diversos 
ajuntaments per a l'organització i finançament del Casal Inclusiu 2021 adreçat a 
infants i joves amb discapacitats físiques i/o psíquiques escolaritzats al Centre 
d'Educació Especial Montserrat Montero. 



8. Aprovar la modificació no prevista del contracte de serveis de neteja dels 
centres educatius municipals, per necessitats de neteja i desinfecció derivades 
per la Covid-19. 

9. Aprovar la modificació no prevista del contracte de serveis de neteja dels 
centres educatius públics, per necessitats de neteja i desinfecció derivades per 
la Covid-19. 

10. Modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
centres esportius municipals de Granollers, lot 1 Instal·lacions esportives i lot 2 
Palau d'Esports. 

11. Aprovar la consulta preliminar de mercat en relació a la licitació del contracte de 
serveis per a la Unitat d’acolliment temporal a Palou per a persones sense llar.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

12. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Amics de l'Òpera del Vallès 
Oriental destinada a la realització del projecte «concert líric a favor de la 
Fundació El Xiprer», durant l'any 2021.

13. Aprovar la justificació d'una subvenció atorgada a l'entitat Amics del Gegants i 
Capgrossos de Granollers per a la realització de l’activitat anual dels Gegants 
de la ciutat, durant l'any 2020.

14. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Passaltpas danses del món de 
Granollers destinada a la realització del projecte «dietes i desplaçaments per 
les animadores-monitores de l'entitat a Granollers i altres despeses», durant 
l'any 2021.

15. Aprovar l’exempció total del pagament del cànon de gestió de la Casa de 
Colònies Roques Blanques corresponent a l’any 2020 a l'empresa Gestió de 
Colònies, SL.

16. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Botiguers i 
Serveis del Rec al Roc per al desenvolupament del seu programa d'actuacions 
i de gestió de la dinamització comercial per a l'any 2020. 

17. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Confederació Sindical 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya per a la realització de l'activitat 
“Atenció, informació i assessorament als treballadors i treballadores durant 
l’any 2020".

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 04/06/2021

L'Alcalde
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