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

Dia  : 19 de març de 2019
Hora: 17:00
Lloc : a la sala de govern de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Edmundo Rodolfo Benza Alegria  
Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
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

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

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 19 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 la resolució del contracte pel subministrament de calçat ordinari Lot 1 
per a diferents col·lectius del personal de l’Ajuntament de Granollers i del 
Patronat Municipal del Museu per declaració de concurs voluntari.

3. Justificar el primer període de la subvenció de la Diputació de Barcelona al 
2018, pel Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
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4. Justificar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a 2018 al 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-19”, dels projectes de l’Àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Aprovar la relació de les liquidacions sobre la taxa de l'aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments d'interès general, corresponent a l'exercici 2018.

6. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per la creació d’una 
borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, grup de classificació C2.

7. Justificar la subvenció atorgada a la Confederació Sindical Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, per a la realització de l'activitat Atenció, informació i 
assessorament als treballadors i treballadores durant 2018, i realitzar el 
pagament dels 5.000 euros subvencionats.

8. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a l’autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat empresarial, i realitzar el pagament 
dels 2.500,00 euros subvencionats.

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

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Aprovar el padró fiscal de l’ús privatiu de la via pública de l’exercici 2019.
11. Autoritzar les transmissions de les parades de venda al mercat setmanal del 

dijous.
12. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions 

i obres acreditat per la llicència sol·licitada per a la construcció edifici 
plurifamiliar amb 6 habitatges, 2 locals i 9 places d'aparcament al carrer Rec, 
27-29.

13. Iniciar la licitació del contracte d’obres per a la construcció d’un sistema de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària, subministrament d’energia i el 
manteniment integral de les instal·lacions pel subministrament tèrmic de 5 
equipaments públics de Granollers.

14. Estimar el recurs de reposició en relació a la liquidació de la incautació de la  
garantia definitiva constituïda en el contracte d'obres vestidors del camp de 
futbol del Parc de Ponent.

15. Atorgar la concessió de Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i per a la 
rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial per a 
l'any 2018.

16. Desestimar les sol·licituds de Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i 
per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial 
per a l'any 2018.

17. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l'atorgament d'ajuts de suport tècnics 
inclosos en el Programa d’Avaluació i gestió ambiental en el marc del Catàleg 
de serveis 2019. 

18. Justificar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona procedents del 
"Programa complementari de suport integral al desenvolupament local".
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ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

19. Acceptar els fons provinents del «Pacto de estado contra la violencia de 
género».

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, 06/05/2019

La Secretària General

Granollers, 06/05/2019

L'Alcalde
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