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

Dia: 5 de gener de 2021
Hora: 12:00
Lloc: es celebra telemàticament

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Gemma Giménez Torres Tinenta d'alcalde
Manuel Monfort Pastor Secretari General

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps Giró Tinent d'alcalde
Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Tinent d'alcalde

La sessió es celebra a distància de forma telemàtica, per videoconferència, degut a la 
situació excepcional d’emergència sanitària i la consegüent necessitat de mantenir les 
mesures adoptades per fer front la vigent situació de crisis sanitària ocasionada per la 
Covid-19.

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

Aprovada per unanimitat

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Desestimar la sol·licitud de subvenció de la Fundació Vicente Ferrer per al 
projecte "Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 30 
dones i les seves famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural de 
Chinaganipalli", dins la convocatòria de subvencions de cooperació 2020.

Aprovada per unanimitat

3. Desestimar la sol·licitud de subvenció de la Fundació Pau i Solidaritat per al 
projecte "Promoció dels drets humans per part d’empreses transnacionals a 
Colòmbia", dins la convocatòria de subvencions de cooperació 2020.

Aprovada per unanimitat
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ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Adjudicar el contracte de subministrament de material d’oficina de l’Ajuntament 
(lot 1 material d’escriptori, lot 2 arxius definitius personalitzats, lot 3 agendes 
serigrafiades i lot 4 segells de goma).

Aprovada per unanimitat

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

5. Adjudicar el contracte de servei mixt de reprografia i subministrament de 
material d’oficina no inventariable de l’Escola Municipal del Treball.

Aprovada per unanimitat

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

6. Aprovar les bases de la segona convocatòria de subvencions al treball 
autònom afectat per l'estat d'alarma.

Aprovada per unanimitat

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les dotze hores 
i deu minuts, i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.
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Granollers, 13/01/2021

El Secretari General,

Granollers, 13/01/2021

L'Alcalde
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