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

Dia  : 15 de gener de 2019
Hora: 17:00
Lloc : a la sala de govern de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president

Monica Oliveres I Guixer Tinenta d'alcalde

Albert Camps Giro Tinent d'alcalde

Maria Del Mar Sanchez Martinez Tinenta d'alcalde

Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde

Catalina Victory Molne Secretària

Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde

Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde

Francesc Arolas Pou Tinenta d'alcalde

Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde

Juan Pablo Juste Calvo Interventor Accidental

1. Aprovar 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.

Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 15 de gener de 2019 a les 17:00 hores, i en 
segona convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 46.6 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el 
següent:
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Modificar el contracte mixt de serveis per a la implementació i manteniment d’un 
nou sistema informàtic per a la gestió de RRHH.

3. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), 
per import 283.600,57  euros, per al desenvolupament del Programa ENFEINA’T 
2018.

4. Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona, per import de 4.416,00 euros.

5. Acceptar la subvenció de 271.287,93 euros atorgada per part de la Diputació de 
Barcelona per a la realització del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020.

6. Aprovar l'atorgament de les subvencions, per import de 31.643,70 euros, per a la 
contractació laboral de persones majors de 45 anys, dins del marc del Pla de Xoc 
aprovat per l'Ajuntament de Granollers l'any 2018.

7. Aprovar l'atorgament de les subvencions, per import de 15.230,00 euros, per a la 
despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 
financera, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l'Ajuntament de Granollers l'any 
2018.

8.Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a David Vázquez Losada, per la 
contractació de menors de 30 anys, i ordenar el pagament dels 5.660,80 euros 
subvencionats.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9. Aprovar la certificació número 15 de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al 
carrer Girona, entre el carrer de Francesc Ribas fins al Juli Garreta de Granollers.

10. Aprovar la certificació segona de les obres del Projecte d’urbanització del 
passatge Xile.

11. Aprovar la certificació segona de les obres executades del Projecte de Reforma 
integral de l'espai de Can Bassa . Programa "Fem un jardí" Institut Celestí Bellera.

12. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte d’adequació elèctrica de 
l’Escola Montserrat Montero.

nciudad
Quadre de text
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ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

13. Aprovar la programació de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers per al període 
febrer-juny de l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

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

Granollers, 07/03/2019

La Secretària General

Granollers, 07/03/2019

L'Alcalde
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