
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 5 d'abril 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. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar el preu públic del catàleg "Posar-se al lloc de l'altre" editat pel Museu 
de Granollers. 

3. Esmenar l’error material existent a l’acord aprovat en data 15/03/2022 relatiu a 
l’inici de la licitació del contracte de subministrament mixt amb serveis de 
subscripció i manteniment de programari dels sistemes informàtics.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del sector 125 de 
Granollers.

5. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d'aigua 
potable del 4t trimestre de 2021.

6. Autoritzar a AGBAR,SA la substitució de la canonada de fibrociment de D200 
mm en el tram que passa pel lateral de la Carretera de Canovelles a l’alçada 
del camp de futbol de Can Gili.

7. Aprovar inicialment el Projecte executiu de la Plaça Sant Miquel (Fase 1). 

8. Aprovar inicialment el Projecte executiu d'instal·lació de càmeres de control als 
eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de Granollers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

9. Aprovar la modificació del pressupost de despeses relatiu a la subvenció 
atorgada al Club Balonmano Granollers per atendre les despeses del torneig 
internacional d’handbol base Granollers Cup per l'any 2021.

10. Aprovar la modificació del pressupost de despeses relatiu a la subvenció 
atorgada al Club Atlètic Granollers per atendre les despeses de les fitxes 
federatives per l'any 2021. 



11. Iniciar expedient licitatori del contracte per la gestió del servei d’atenció 
psicològica per a infants i adolescents atesos des de Serveis Socials i del 
Centre d’informació i recursos per a la dona.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
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