
 

JGL 20/11/2017                                                         1 
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 de 
novembre de 2017 D´OCTUBRE DE 2017  2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 

15/1999, DE 27 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL (LOPD) 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
2. LLICENCIA OBRA MENOR CONSTRUCCIO PISCINA C ROSELLO 12  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir a Mª Rosa Cañizares González la llicència d’obra menor següent: 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
 
3.SOL LICITUD LLICENCIA OBRA MENOR PISCINA DESCOBERTA D US PRIVAT  
 
Descripció: 
 
Construcció d’una piscina al carrer Can Poi del Bosc 11 de la Garriga. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
4. SOL LICITUD LLICENCIA OBRA MENOR IMMOBLE CARRER CONSELL 82 
INSTAL LA CIO ASCENSOR  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a la Comunitat de Propietaris del carrer Consell 82 la llicència d’obra menor 
següent: 
 
Descripció: 
Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al Carrer Consell 82 de La Garriga. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
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5. LLICENCIA OBRA MENOR OME 107/2017 - PLAÇA DR. MONTAL, 1 PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA, A NOM DE EVA FERNANDEZ MARTÍ  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
Primer. Concedir a Eva Fernàndez Martí la llicència d’obra menor següent: 
 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de plataforma mecànica salva escales i adaptació de l’edifici per a millores en 
l’accessibilitat a la plaça Doctor Montal 1 de la Garriga. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
6. SOL LICITUD OBRA MENOR A POLIGON CONGOST PARCEL LE 5 NAUS 1 3 
PER INSTAL LACIO DE 4 PLAQUES SOLARS A LA COBERTA A NOM DE AGE 
PEDRAGOSA S.A.  
 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a AGC Pedragosa, S.A.  la llicència d’obra menor següent: 
 
Descripció: 
 
Instal·lació de 4 plaques solars per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar per a 
calefacció del menjador de la fàbrica a l’Avinguda Ramon Ciurans, parcel·la 5, naus 1-3 
Polígon Ind. Congost de la Garriga.  
    
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
7.LLICÈNCIA OBRA MENOR EXP 101/2017 OBERTURA DE RASES I ARQUETES A 
DIVERSOS CARRERS A NOM DE EPHOS DIGITAL S.L.U.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a EPhos Digital, S.L.U  la llicència d’obra menor següent: 
 
Descripció: 
 
Obertura de rases i arquetes per desplegament de fibra òptica (fase 6), 33 actuacions 
ubicades a Guifré, Avinguda Generalitat, Mil·lenari de Catalunya, Avinguda Jacint 
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Verdaguer, Vulcà, Can Illa, Sant Jordi, Can Terrers, Santa maria del Camí, Canigó, 
Frederic Mompou, Abat Oliba a nom de EPhos Digital, S.L.U. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
8.SOL LICITUD DEVOLUCIO DE FIANCES ASSABENTAT D OBRES CARRER 
GUINARDO 28  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

201/2017 Guinardó, 28 150€ 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Planejament urbanístic  
 
9. SUSPENCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC NÚM.2- CAN DURALL  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
1.- Suspendre l’aprovació inicial  del pla especial urbanístic 2. Can Durall fins que 
s’esmeni el projecte de Pla especial  aportat introduint les modificacions que es fan constar 
en els informes tècnic esmentats que s’hauran d’adjuntar a la notificació del present 
acord. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
10. RETORN DE FIANCES ASSABENTAT OBRES A ANSELM CLAVÉ 52, 1R C  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

307/2017 ANSELM CLAVÉ 52, 1R C  150€ 
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ÀREA FUNCIONAL 
 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
 
 
11. DEVOLUCIO DE FIANCES PASSEIG, 1.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

395/2017 Passeig, 1 150€ 

 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
 
Ordenació i usos de la via pública  
 
12.Parada annex mercat  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública, els dissabtes 28 d’octubre i 4,11 i 
18 de novembre de 2017, per instalar una parada de venda productes propis 
d’aquest establiment al carrer Centre, a l’alçada de la biblioteca municipal, i així 
mateix, concedir llicència d’ocupació de la via pública a l’esmentada Sra., i pel 
mateix concepte,, 25 de novembre, del 2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ordenació i usos de la via pública  
 
13. Autorització parada bijuteria i coses de casa a espai annex mercat amb carpa 3x2m  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
1. . Restar assabentats de l’ocupació de via pública els dissabtes  4, 11 i 18de 

novembre de 2017, per instal·lar una parada per a la venda de bijuteria, 
complements i coses per a la llar al carrer Centre, entre els números 39 i 43, i així 
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mateix, concedir llicència d’ocupació de la via pública a l’esmentada Sra., i pel 
mateix concepte, ,25 de novembre, del 2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ordenació i usos de la via pública  
 
14. OCUPACIO PARADA TUPPERWARE DIES 11 I 18 DE NOVEMBRE. ANNEXE AL 
MERCAT  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per la instal·lació d’una parada 

informativa i de venda del producte comercial Tupperware al carrer Centre, a 
l’alçada de la Biblioteca municipal, els dissabtes 11 i 18 de novembre del 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Participació  
 
15. Justificació de la subvenció de l'Associació de veïns i comerciants del Barri de Dalt  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’Associació del Barri de 
Dalt segons conveni aprovat en JGL de data 6 de juny de 2017. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
16. Concessió d'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d'habitatge dels mesos de juliol, d'agost i de setembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient  d’Hèstia núm. 4627/2013. 
 
Expedient AUPAC: 113/2017  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista  la petició de la instància  de data 21/09/2017 amb registre  d’entrada  núm. E/5223/2017. 
 
Vist l’informe emès per  la treballadora social referent a la sol·licitud  d’ajut econòmic per a fer 
front al 50% de les despeses de  lloguer d’habitatge dels mesos de juliol, d’agost i de setembre 
de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4627/2013 de serveis socials. 
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Vist que la família que figura a l’expedient 4627/2013 de serveis socials presenta una situació 
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt. 
 
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social  
 
Vista  la  fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda. 
 
FONAMENTS JURIDICS 
 
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats 
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades  pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en 
data 28 de març de 2012. 
 
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016  s’aprova la convocatòria 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb 
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a 
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.  
 
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest 
mateix dia. 
 
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que 
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret 
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de  juliol, d’agost i de setembre de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 4627/2013 de serveis socials. 

2. Aprovar la justificació de l’expedient referenciat. 
3. Imputar la despesa de 435,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 

Atenció a les persones del pressupost municipal. 
4. Notificar el present acord  a la família interessada. 
5. Fer constar que contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent de la seva notificació.  
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.  

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
17. Concessió d’un ajut econòmic de 650,00 € corresponent a les despeses de lloguer 
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d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 4733/2012 de serveis socials. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 650,00 € corresponent a les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 4733/2012 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
18.Aprovació d’un ajut econòmic de 698,70 € corresponent a les despeses de menjador dels 
mesos de setembre a desembre de 2017. Exp. Hèstia 9717/2013. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 698,70 € corresponent a les despeses de menjador dels 

mesos de  setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
9717/2013 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
19.Aprovació d’un ajut econòmic de 232,90 € corresponent a les despeses de menjador dels 
mesos de  setembre a desembre de 2017. Exp.Hèstia 3885/2012. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 232,90 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 

de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 3885/2012 de 
serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
20.Concessió d’un ajut econòmic de 928,20 € corresponent al 100% de les despeses de 
menjador dels mesos de setembre a desembre de 2017. Exp. Hèstia 12264/2013.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 928,20 € corresponent al 100% de les despeses de 

menjador de setembre a desembre de 2017  per a la família que figura a l'expedient 
12264/2013 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
21.Aprovació del contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
la Fundació Oncovallès per a l’any 2017. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i la 
Fundació Oncovallès per a l’any 2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Salut  
 
22.Aprovació del contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació El Far per a l’any 2017. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació El Far per a l’any 2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Salut  
 
23. Aprovació del contingut i la signatura del conveni entre l’Associació Progat la Garriga 
i l’Ajuntament de la Garriga per a l’any 2017. 
Exp.403 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació Progat La Garriga per a l’any 2017. 

 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Salut  
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24.Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Hospitalitat de 
la Mare de Déu de Lourdes. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes per a l’any 2017. 

 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, a l’empresa GRUP VIADA MATARÓ SL, amb número de 
CIF B64461312 el contracte menor de subministrament de taules i cadires plegables per 
actes i festes, per un import de 8.261,73 euros i 1.734,96 euros d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
 
26.CONTRACTE MENOR D'OBRES D'ARRANJAMENT DE LA VORERA DE 
L'ENTORN DE L'ESCOLA TAGAMANENT  
 
Nº expedient: 04/2017 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: menor 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el contracte menor per realitzar les obres 
d’arranjament de la vorera de l’entorn de l’escola Tagamanent, per un import de 
23.388,13 euros i 4.911,51 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
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27.REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ RRLL 
ALIENA I VIGILANCIA DE LA SALUT 
  
Nº expedient: Se01/2013 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: varis 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte de servei de prevenció de riscos (Servei de 
Prevenció Aliè) i vigilància de la salut de l’ajuntament de la Garriga (inclòs l’Organisme 
Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga), d’acord amb el coeficient de revisió de 
1,8% que s’aplicarà a les factures mensuals registrades a partir de la data de l’aprovació del 
present acord i fins a la finalització del contracte 30 de setembre de 2019. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
 
28. TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  
 
 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar la tercera pròrroga del contracte de servei de manteniment preventiu i 
correctiu de les instal·lacions elèctriques, de gas, d’aparells a pressió, fontaneria i de 
climatització dels equipaments municipals de  l´ Ajuntament de La Garriga , per un 
termini d’un any, de conformitat amb el plec de clàusules, des de el dia 16 de gener de 
2018 fins el dia 15 de gener de 2019. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
 
29. RETORN AVAL DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LES OBRES DE MILLORA 
DE L'EFICIENCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA GARRIGA,  
 
Nº expedient: O01/2015 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: negociat sense publicitat 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmica mes avantatjosa 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
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i de fet de la Junta, acorda : 
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en 
forma d’aval bancari de l’entitat GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS per import  de 4.243,33 euros, per garantir les obligacions 
derivades del contracte de les obres de  Millora de l’eficiència energètica de  
l’enllumenat públic de la Garriga.  

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Medi Ambient  
 
30. Acceptació subvencions dins del Programa de suport als municipis per a les actuacions 
de restauració de l'entorn fluvial  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer. Acceptar els ajuts econòmics del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 
per uns imports de 32.873,25 € iva inclòs corresponent al 25.6%del cost de l’actuació 
municipal pressupostada per a la restauració del riu Congost al seu pas per la Garriga, 
consolidació del talús dels Pinetons. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Medi Ambient  
 
31.  Acceptació ajut econòmic per a l'execució del Projecte de consolidació de talussos al 
riu Congost, tram entre el Pont de Can Noguera i la Doma de la Garriga  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer. Acceptar l’ajut econòmic del Consorci per la Defensa de la Conca del riu Besòs, el 
qual s’acorda habilitar l’ajut econòmic a l’Ajuntament de la Garriga per un import 
màxim de 98.365,61€ iva inclòs corresponent al 25.6% del cost de l’actuació municipal 
pressupostada per a la restauració del riu Congost marge dret al seu pas per La Garriga, 
consolidació del talús entre el pont de Can Noguera i el pont de La Doma i el centre de 
visitants. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Activitats  
 
32. Acceptació subvenció per a la instal·lació d'una xarxa de calor a la zona esportiva de 
Can Noguera  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
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Primer. Acceptar la subvenció per a la instal·lació d’una caldera de biomassa per al 
subministrament de la zona esportiva de Can Noguera del municipi de la Garriga, 
compost pels edificis municipals del pavelló, camp de futbol i piscina coberta, per un 
import de 210.634.61 € corresponent al 50% del pressupost total 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
 
Obres d'infraestructura de via pública  
 
33. Aprovació acceptació d’ atorgament  subvenció Marc Pla Xarxa Governs Locals 2016 - 
2019 Reurbanització carrer Banys entre els carrers Doma i Figueral codi 17/X/245652  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Acceptar l’aprovació de la formalització de preacord 17/X/245652 Reurbanització del 
carrer Banys entre els carrers Doma i Figueral de l’Ajuntament de la Garriga, i, en 
conseqüència, atorgar un ajut econòmic en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona per un import de 200.000 euros. 
 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Àrea d’Ensenyament 
 
 
34.LIQUIDACIÓ DE QUOTES DEL CURS 2017/18, DURANT EL MES D'OCTUBRE 
DE 2017, DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY (EMAD), DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (EME) I DE L'ESCOLETA DE TEATRE  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar la liquidació del mes d’octubre de 2017 de l’EMAD, de l’EME i de l’Escoleta 
de Teatre, d’import 4.273,78 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 
3.151,53 €. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament  
 
35.LIQUIDACIONS DE QUOTES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LES CALIUES, CORRESPONENTS AL CURS 2017/18, DURANT EL 
MES D'OCTUBRE DE 2017  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar la liquidació per un import total de 314,94 €, corresponent a quotes del curs 
2017/18 d’alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans  
 
 
36. APROVACIO ADHESIO PLA AGRUPAT 2018  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar l’adhesió al Pla Agrupat de l’any 2018 de Formació Continua promogut 
per la Diputació de Barcelona. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
 
Joventut i Infància  
 
 
37.Aprovació de la concessió de la barra de Festa de Cap d'Any al Brou del Mestre  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir la gestió de la barra de Cap d’any 2017-2018, al Pavelló de Can Violí, a 
l’entitat juvenil “El Brou del Mestre”, amb CIF G63414304. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Participació  
 
38. Anul·lació del conveni amb subvenció per la celebració de la festa Relats de l'Alzina  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Anul·lar el conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat “Relats de l’Alzina”, aprovat 
en la Junta de Govern Local de data 03/07/17. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
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Hisenda 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
Primer. Establir els períodes de pagament dels tributs de venciment i de les relacions cobratòries dels 
preus públics en els termes següents: 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL: Servei Local d’Ocupació 
 
40. Renunciar a la subvenció de 2.880€ i reintegrar la quantitat de 1.440,00€ a la Diputació 
de Barcelona, del projecte: “Encaixa 2017: Networking professional per competències”. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 
Primer.- ACORDAR la renuncia de l’ajut econòmic atorgat del projecte: “Encaixa 2017: 
Networking professional per competències”, codi número17/Y/238320, per un import total de 
2.880€. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Intervenció  
 
41.Aprovació de la relació d'obligacions reconegudes  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  20 de novembre de 2017 per un 
import de 294.001,14 €  
 
 

 
En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per 

unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comunicacions urbanístiques  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

 
Primer. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
per les obres de construcció d’1 habitatge unifamiliar en filera al carrer Bassal 57, de la 
Garriga. 

 
 

 
43. Plans d’Ocupació Municipals- Convocatòria especial de paletes  (POM 2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Servei local d’Ocupació  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer APROVAR la convocatòria especial de paletes, en el marc dels Plans d’Ocupació 
Municipals (POM 2017) de l’Ajuntament de la Garriga 
 
 
 

 


