
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 22 de març de 2022 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar l'annex al Pla de Formació 2020-2023, aprovat en JGL de 7 d'abril de 
        2020, referent a l'establiment d'una borsa de formadors interns.

3.    Aprovar les bases del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de 
       delineant/a, subgrup C1, modalitat concurs oposició lliure, nomenament de 
       funcionaria/ària de carrera i  creació de borsa de treball.

4.    Aprovar les bases del procés selectiu pera  la creació d'una borsa de treball de 
       titulats/des en dret, per contractacions i nomenaments de tipus temporal. 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.   Aprovar inicialment el Projecte de jocs d'aigua al carrer Maria Aurèlia Capmany. 

6.   Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO per a la llicència d'obres majors a 
      l’empresa Plasticband SA per a la construcció d'una nau industrial.

7.  Estimar parcialment les al·legacions per la imposició de penalitats per incompliment    
     en l'execució del contracte del LOT 2:  Manteniment de les Instal·lacions elèctriques 
     dels equipaments municipals.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8.   Aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja dels centres educatius   
      municipals, per necessitats de neteja i desinfecció derivades de la COVID-19.

9.   Aprovar la despesa d'ajuts de menjador, dels àpats per emportar, derivades del 
      COVID 19,  corresponents al curs 2020-2021.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

10.  Prorrogar el contracte administratiu de serveis per a la gestió de la casa de  
       colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers.

11.   Iniciar la licitació del contracte pel servei de conceptualització i execució del pla  
        de promoció i difusió de la Tèrmica en el marc del Programa FEDER 2014-2020.

12.   Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a la producció i 
        comercialització de productes de Palou i vi d’Alella de 2022.

                          

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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