Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en
primera convocatòria el proper dia 2 de novembre de 2021, a les 12:00 hores, i en
segona convocatòria el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que
disposa l’article 46.2 b) 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. Prorrogar el contracte del Lot 2 en el marc del conveni aprovat com a medi de
cooperació horitzontal per a la contractació conjunta d’una plataforma de
licitació electrònica.
3. Prorrogar el contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’Acord Marc de
subministrament de paper per a les diverses dependències de l’Ajuntament,
adjudicat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a l’empresa Lyreco
España, S.A.
4. Incautació 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".
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5. Aprovar la classificació de les propostes, liquidar els premis del concurs del
projecte Lot 2 corresponent a la «Construcció de la promoció d’habitatges de
lloguer social al carrer Ramon Berenguer III, 25» i remunerar la participació del
jurat extern, en el marc de la licitació d’un contracte de serveis de concurs de
projectes d’arquitectura.
6. Adjudicar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals
administratius.
ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ
7. Aprovar el cànon de la concessió de les pistes de tennis pel període 2018.
8. Modificar el contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local (Lot 1
Vestuari Tèxtil i Lot 2 Equipament tècnic).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ
9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a M. G. R., en el marc dels
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat
empresarial.
10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a M. O. S., per la contractació
durant 12 mesos de persones desocupades.
TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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