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

Dia  : 12 de març 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
Francesc Arolas Pou Tinenta d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Catalina Victory Molne Secretària

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades Santacreu 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 12 de març 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. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de l'Àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de l’Àrea de Govern i 
Economia.
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4. Justificar la subvenció atorgada per import de 400€

5. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a l’autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat empresarial i realitzar el pagament 
dels 425,00 euros subvencionats.

6. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a la compra d’activitats en 
funcionament dins el programa Reempresa i realitzar el pagament dels 
2.500,00 euros subvencionats.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Autoritzar la transmissió de la concessió de parades del Mercat Municipal de 
Sant Carles

8. Acceptar la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini públic 
amb llocs de venda al mercat setmanal del dijous núm. 1344

9. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal

10. Iniciar licitació contractació mixta subministrament i muntatge de mobiliari 
d’oficina per a l’edifici municipal situat al c/ Portalet, 4.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

11. Adscriure a Granollers Escena, SL les inversions efectuades per l'Ajuntament 
en les instal·lacions del Teatre Auditori durant l'exercici 2018.

12. Justificar a la Diputació de Barcelona la subvenció atorgada per "Activitats de 
la Xarxa de Museus Locals: Programació i projectes de dinamització del 
Museu de Granollers 2018".

13. Justificar a la Diputació de Barcelona la subvenció atorgada per el 
desenvolupament de programes educatius de 2018.

14. Justificar la subvenció concedida a l’Agrupació Sardanista destinada a les 
despeses de la realització de les activitats de l’entitat de l'any 2018.

15. Aprovar la convocatòria de les beques per al foment de la mobilitat per als 
alumnes de cicles formatius de grau superior en centres de Granollers, 
beneficiaris de la beca Erasmus + per a la realització de pràctiques 
professionals a l'estranger, per al curs 2018-2019

16. Justificar la subvenció per al finançament de les escoles bressol de titularitat 
municipal pel període 2016-2018, concedida per la Diputació de Barcelona

17. Aprovar expedient de Reconeixement Extrajudicial – Esports.

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'entitat Agrupació Sardanista 
Granollers per a la realització de la programació d'activitats de l'entitat durant 
l'any 2019.

19. Justificar subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona -Catàleg de 
concertació de l'any 2018-, del Servei de Joventut.
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ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

20. Justificar el recurs tècnic «Supervisió d’equips de Serveis Socials bàsics de 
municipis de més de 20.000 habitants» concedit per la Diputació de Barcelona 
de l’any 2018.

21. Adjudicar el contracte de subministrament de 4 vehicles híbrids per a la Policia 
Local

22. Acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques, 
gestionat pel Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS.

23. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de l’Àrea d’Acció 
Comunitària i Benestar.

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, 30/04/2019

La Secretària General

Granollers, 30/04/2019

L'Alcalde
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