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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Dia  : 10 de juliol de 2018
Hora: 17:00
Lloc : a la sala de govern de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde
Monica Oliveres I Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps Giro Tinent d'alcalde
Maria Del Mar Sanchez Martinez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinenta d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Catalina Victory Molne Secretària

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Francesc Aragon Sanchez Interventor

1. 1 Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Va ésser llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense 
cap esmena.

       

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar el padró  de l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2018.
Aprovat per unanimitat

3. Aprovar el padró  de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica per a 
l'exercici 2018.
Aprovat per unanimitat
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4. Acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de Barcelona 
pel cofinançament d’accions per a l’any 2018 en l’àmbit de “Recull d'activitats de 
suport al teixit empresarial”, primer semestre.
Aprovat per unanimitat

       
       ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

       
5. Aprovar el canvi de President de la Junta de Compensació de la UA-27 i donar-ne 
trasllat al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
Aprovat per unanimitat
       
6. Aprovar la certificació 9a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al carrer 
Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL
Aprovat per unanimitat
       
7. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Granollers 
Pedala.
Aprovat per unanimitat
       
8. Aprovar la concessió de Subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la 
Borsa de Lloguer Municipal, convocatòria 2017.
Aprovat per unanimitat
       
9. Acceptar el desistiment i desestimar les sol·licituds de subvencions per incentivar 
l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal.
Aprovat per unanimitat
       
       

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

10. Adjudicar el contracte de subministrament en regim d’arrendament de fonts 
d’aigua per a diverses dependències municipals del Servei d´Educació de 
l´Ajuntament de Granollers a l’empresa SG ASOCIADOS, SLU.
Aprovat per unanimitat

11. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis 
educatius del Vallès Oriental i el CFA Vallès i l'EOI, per l'any 2018.
Aprovat per unanimitat
       
12. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a AGEVO en el marc de la 
convocatòria del servei d'Educació  per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius  per a l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
13. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", 
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per als projectes tècnics presentats pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de 
Granollers.
Aprovat per unanimitat
       
14. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Club Futbol 
Americà Granollers Fènix destinat a fer front a les despeses derivades de despeses 
d’activitats esportives, compra de material, per a l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
15. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Societat 
Esportiva Pescadors de Granollers destinada a fer front a les despeses derivades dels 
Campionats de pesca en riu, mar i càsting per a l’any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
16. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat Agrupació 
Excursionista Granollers per fer front a les despeses de transport de la Marxa 
Matagalls-Granollers i a la difusió de la mateixa per l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
17. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Associació 
Esportiva Carles Vallbona destinada a fer front a les despeses derivades per celebrar 
la promoció del voleibol federat a Granollers per a l’any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
18. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Associació 
Esportiva Carles Vallbona destinada a fer front a les despeses derivades per celebrar 
el Campionat d’Espanya de Voleibol Infantil Femení per a l’any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
19. Prorrogar el contracte del servei per impartir la formació dels mòduls de formació 
professional del Programa de Formació i Inserció  del perfil d'auxiliar d'hoteleria.
Aprovat per unanimitat
       
20. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club 
Balonmano Granollers per a fer front a les despeses de compra de material esportiu 
per a l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
21. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Associació 
Patinatge Artístic Granollers destinada a fer front a les despeses de material esportiu 
dins el programa d’Escoles Esportives Municipals per a l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
22. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Societat Coral
Amics de la Unió per al Projecte de cant coral de Granollers al món any 2017.
Aprovat per unanimitat

23. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Unió 
Subaquàtica Granollers destinada a fer front a les despeses derivades pel lloguer del 
local de la Unió Subaquàtica de Granollers per a l’any 2017.
Aprovat per unanimitat
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24. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Cultural Casa 
Castilla y León en Granollers en el marc de la convocatòria del servei Cultura per a la 
concessió de subvencions per a projectes culturals per a l'any 2017.
Aprovat per unanimitat
       
25. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del subministrament, instal·lació i 
posada en marxa d’un sistema de control i comunicació de so per a la Sala Oberta del 
Teatre Auditori de Granollers.
Aprovat per unanimitat

26. Adjudicar el contracte administratiu especial de serveis per l’explotació del bar-
cafeteria del Centre Vallès de Granollers al senyor Carlos Gabriel Arellano Sarasti.
Aprovat per unanimitat

TORN DE PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les disset i vint 
i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.

Granollers, 19/07/2018

La Secretària General

Granollers, 19/07/2018

L'Alcalde
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