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

Dia: 19 de gener de 2021
Hora: 12:00
Lloc: es celebra telemàticament

ASSISTENTS

Josep Mayoral Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell Ortuño Tinenta d'alcalde
Gemma Giménez Torres Tinenta d'alcalde
Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Tinent d'alcalde
Manuel Monfort Pastor Secretari General

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Jordi Terrades Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps Giró Tinent d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta 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. Aprovar el pagament de la quota per a l'any 2021 com a soci membre del 
Consorci TDT Demarcació Granollers.

Aprovada per unanimitat

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar l’adhesió a l’Acord Marc de serveis de col·laboració amb la intervenció 
en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions de 
l’ACM i iniciar una licitació derivada (Lot 1 -sublot 4.1- i Lot 2 -sublot 5.1-).

Aprovada per unanimitat
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4. Estimar el recurs de reposició contra la quota de l'IAE de l'exercici 2020 
interposat per PVC VALVERDE SL.

Aprovada per unanimitat

5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 1/2021 per la 
contractació temporal d’un/a tècnic/a mitjà/ana pel desenvolupament del 
projecte Climatubers i constitució d’una borsa de treball.

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 cinc minuts, i s’estén aquesta acta de la qual dono fe.
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Granollers, 27/01/2021

El Secretari General,

Granollers, 28/01/2021

L'Alcalde
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