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

Dia  : 22 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

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

Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde

Catalina Victory Molne Secretària

Rodolfo Benza Alegría Regidor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Juan Pablo Juste Calvo Interventor Accidental

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde

Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde

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 22 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:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.
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ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Aprovar la convocatòria de subvencions 2019 de cooperació i solidaritat i drets 
de la persona.

3. Acceptar la cessió temporal en règim de comodat del fons documental de 
l’entitat Xics de Granollers.

4. Aprovar la justificació de la subvenció concedida pel Departament de la 
Generalitat de Catalunya per al projecte de l’elaboració d’un catàleg de la 
documentació de lleves i servei militar de Granollers.

5. Aprovar la justificació de la subvenció concedida pel Departament de la 
Generalitat de Catalunya per al projecte de l’elaboració del Calendari de 
conservació i règim d’accés documental de l’Ajuntament de Granollers.

6. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Editorial Efadós per l'edició del llibre 
«Granollers desaparegut», i contracte de cessió del fons fotogràfic del volum 
«L'Abans. Recull gràfic de Granollers, 1882-1965»

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 1/2019 per la 
contractació temporal de tres dinamitzadors socioculturals, grup de classificació 
C1 i constitució d’una borsa de treball.

8. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 2/2019 del concurs 
de mèrits i capacitats per la selecció de director/a de l’Escola Municipal 
Salvador Llobet de l’Ajuntament de Granollers.

9. Adjudicar el contracte mixt de subministrament  per a la renovació i 
manteniment del programari Zenworks Lot 1 i declarar desert el Lot 2.

10. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a Judit Espada 
Izquierdo, en el marc de les subvencions per a la despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera, i realitzar 
el pagament dels 3.000,00 euros subvencionats.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

11. Aprovar la liquidació del cànon pel dret de superfície de la parcel·la del tanatori.

12. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys.

13. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal.
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14. Prorrogar el contracte de servei  de manteniment i reparació d'elements 
d'alumini i vidre dels equipaments municipals de Granollers.

15. Aprovar la certificació 5a, última i liquidació de les obres executades del 
Projecte d’ampliació i reforma del taller de mecanització de l’EMT.

16. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte executiu del Centre d’Arts en 
Moviment Roca Umbert – Fàbrica de les Arts (naus B1-B2), a favor de 
l’empresa VORACYS, SL

17. Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte de rehabilitació i 
reforma de l’edifici municipal del c. Portalet.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

18. Aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de 
vehicles de la via pública.

19. Adjudicar el contracte de serveis de control de plagues per als edificis, 
equipaments i espais públics de Granollers.

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, 11/03/2019

La Secretària General

Granollers, 11/03/2019

L'Alcalde
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