
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 21 de setembre 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. Esmenar l’errada material del pressupost corresponent a la subvenció atorgada 
a Mans Unides pel projecte "Acceso al agua potable, al saneamiento y a la 
seguridad alimentaria en la Región de las Sabanas, Togo", dins la convocatòria 
de subvencions 2018.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar la relació de les liquidacions sobre la Taxa de l'aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments d'interès general, corresponent a l'exercici 2020. 

5. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a UGT - Federació Serveis 
Públics per l’any 2020. 

6. Aprovar la modificació del contracte mixt de subministrament i instal·lació del 
centre de procés de dades i servei de manteniment de l'Ajuntament de 
Granollers.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Aprovar la certificació 8a, última i liquidació relativa les obres per a la 
construcció d’un sistema de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària pel 
subministrament tèrmic de 7 equipaments públics.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Balonmano Granollers 
per a fer front a les despeses del XXII Torneig Internacional d'handbol Base 
Granollers Cup per l'any 2020.



TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 17/09/2021

L'Alcalde
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