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

Dia  : 5 de febrer de 2019
Hora: 17:00
Lloc : a la sala de govern de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Monica Oliveres I Guixer Tinenta d'alcalde
Maria Del Mar Sanchez Martinez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinenta d'alcalde
Nuria Blanchar Cazorla Secretària Accidental

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde
Albert Camps Giro Tinent d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent 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 5 de febrer 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.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Adjudicar a l’empresa Servicios Microinformáticos, SA, el contracte de 
subministrament del sistema del vídeo-acta, equips de gravació i transmissió 
d’actes, i el seu manteniment.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Aprovar l'atorgament de les subvencions, per import de 47.050,00 euros, per 
l'autoocupació de persones desocupades, per la creació d'una activitat 
empresarial, de l'any 2018.
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4. Adjudicar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals Lot 1, 
Lot 2 i Lot 3 adscrits a Organització i Logística, Lot 4 adscrits a Benestar Social 
i Lot 5 reservat a centres especials de Treball i empreses d’inserció 
sociolaboral i adscrit a Organització i Logística.

5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 3/2019 per la 
provisió mitjançant procediment de concurs oposició lliure de 5 places d’agent 
de la Policia Local de Granollers i 4 places d’agent de la Policia Local 
mitjançant mobilitat horitzontal.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Acceptar les renúncies de la llicència de la parada de venda en el mercat del 
dissabte, de productes agraris i agroalimentaris a la plaça de la Corona.

7. Autoritzar les modificacions de les llicències per a la utilització privativa de la 
via pública amb parades de venda al mercat de la plaça de la Corona

8. Acceptar les renúncies de les llicències per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda al mercat setmanal del dijous.

9. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, novembre 
2018.

10. Aprovar l’ICIO de la llicència sol·licitada per 4 Queens 2017 SLU per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar en cantonada amb: 1 local, 21 habitatges, 
46 places d’aparcament i 8 trasters al carrer Girona núm. 22-24.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11. Justificar la despesa de l’any 2018 per a la prestació del servei de Punt de 
Trobada en el marc del V conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers.

12. Prorrogar el contracte del servei per la promoció de l'educació no sexista i el 
foment de la coeducació i la prevenció de la violència masclista als centres i 
serveis educatius municipals.

13. Prorrogar el contracte del servei per desenvolupar el projecte d'acció grupal i 
comunitària.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

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

Granollers, 19/03/2019

La Secretària accidental

Granollers, 19/03/2019

L'Alcalde
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