
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 23 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.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.  Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Adjudicar el contracte privat dels serveis d’assegurances de responsabilitat civil 
patrimonial per a l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la certificació 2a relativa a les obres del Projecte instal·lació d’itinerari 
accessible mitjançant rampes mecàniques al carrer Carles Riba, tram 1.

5.Adjudicar el contracte d’obres del Projecte d’obres per executar la millora 
d’accessibilitat als camins escolars de Granollers.

6. Adjudicar el contracte d’obres per l’execució del Projecte de plataforma única del 
carrer Sol i carrer Unió.

7. Modificar la previsió de despesa del servei de deixalleria per l’exercici 2021.

8. Modificar la previsió de despesa de la quota de soci del Consorci de Gestió de 
Residus del Vallès Oriental per a l’exercici 2021.

9. Modificar la previsió de del servei de recollida selectiva per a l’exercici 2021.

10. Aprovar inicialment el Projecte de pavimentació i adequació per l’accessibilitat de 
l’àmbit del quarter 11 del cementiri municipal.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ



11. Aprovar el pagament del servei de monitoratge del curs de natació escolar 
2020/2021 al Club Natació Granollers.

12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la Societat Esportiva de Pescadors de 
Granollers destinada a fer front a les despeses de les fitxes federatives, publicitat i de 
premis. 

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a Creu Roja Espanyola pel projecte 
Esquitxa’t per l’any 2021.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 19/11/2021

L'Alcalde


		2021-11-19T14:27:48+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


	



