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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE 
NOVEMBRE 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 JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
6 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

 

 

1.- Aprovació acta sessió anterior 

El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 

s’ha distribuït amb la convocatòria. 

 

Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 

 

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

de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 23 d´octubre de 2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Cultura Número de l’expedient: 19  

 

2. Lloguer del Teatre de la Garriga a The International School of Catalunya (ISCAT), el 
12 i 19 de desembre de 2017  
 

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 lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola The International School 
of Catalunya, pels dies 12 i 19 de desembre de 2017, per dur a terme l’espectacle de nadal 
per part dels alumnes, segons instància presentada en data 17 d’octubre de 2017 i número 
de registre E/5782/2017. 
 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Cultura  

 

3.Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Maurí  
 

Número de l’expedient: 232  

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

de la Junta, acorda : 
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Primer. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i  la 

Fundació Maurí per aquest any 2017, segons instància presentada el dia 30 de de juny i núm. de 

registre E/3617/2017. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

4.Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme l’estudi del sistema de climatització 
geotèrmica de can Raspall a l’Ajuntament de la Garriga 
 

Número de l’expedient: 137  

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en dur a terme l’estudi del sistema de 
climatització geotèrmica de can Raspall per a l’Ajuntament de la Garriga, amb 
codi XGL 17/Y/241570. 

 
 

ÀREA FUNCIONAL Ensenyament  

5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA PFI 2017-2018  

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

de la Junta, acorda : 

Primer. Acceptar l’ajut econòmic de 8.252,57 €, atorgat per la Diputació de Barcelona, per a la 

realització d’un PFI, en la modalitat PIP, d’Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de 

mobles, durant el curs 2017-2018. 

 
 
ÀREA FUNCIONAL Ensenyament  

6. RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN CURS DE PREPARACIÓ PER A L’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, DURANT EL CURS ESCOLAR 2017-2018  

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

de la Junta, acorda : 

 

Primer. Renunciar a l’ajut econòmic d’import 11.500,00 €, atorgat per la Diputació de 

Barcelona, per a la realització d’un curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius 

de grau mitjà durant el curs 2017/18, dins el marc del Programa complementari de transicions 

educatives per al curs 2017/18. 

 

 



 

JGL 6/11/2017                                                                     3 

 

ÀREA FUNCIONAL  Hisenda  

 

7. Calendari fiscal 2018 

 

Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 

 

 

 
ÀREA FUNCIONALCultura  
 

8- Lloguer de l'Auditori de l'Escola Municipal de Música Josep Aymerich a l'entitat el Pou 
Calent el dia 3 de desembre de 2017  
 

Número de l’expedient: 33  

 
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 lloguer de l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich a 

l’entitat el Pou Calent, el dia 3 de desembre de 2017 de 19h a 21h, per a la realització d’un 

concert de músics garriguencs, segons instància presentada en data 10 d’octubre de 2017 i 

número de registre E/5625/2017. 

 
 

 

ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

9. Ajut lloguer mes de setembre de 2017. Exp.Hèstia 2014/5070  
 
Número de l’expedient: 212  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 506,25 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 5070/2014 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

10. Concessió ajut subministraments dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017. 
Exp.Hèstia 4052-2014 
 

Número de l’expedient: 262  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 148,92 € corresponent al 75 % de les despeses de 
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subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 4052/2014 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

11. Concessió ajut menjador dels mesos de setembre a desembre de 2017. Exp-Hèstia 
6805/2013 
 

Número de l’expedient: 263  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 215,22 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de setembre a desembre  de 2017  per la família que figura a l'expedient 6805/2013 de 
serveis socials. 

 

 
 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

12.Sol·licitud targeta aparcament persones amb disminució. Exp.Hèstia 3967/2017 
 

Número de l’expedient: 273  

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. SSG en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

13. Concessió targeta d’aparcament per a persones amb disminució. Exp.Hèstia 3912/2017  
 

Número de l’expedient: 274  

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JIB en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
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14.Acceptació subvenció en concepte d'ajuts de menjador atorgada pel CCVO per al curs 
escolar 2017-2018.  
 

Número de l’expedient: 290  

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la quantitat de  83.557,40 €, en concepte dels ajuts de menjador atorgats pel 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2017-2018, i imputar-los al 
concepte pressupostari 207 46501 ACP POS CCVO Beques Ajut menjador del 
pressupost municipal vigent. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

15.Concessió ajut de lloguer dels mesos d’agost i de seembre de 2017. Exp.Hèstia 
1622/2015 
 

Número de l’expedient: 223  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 846,45 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 1622/2015 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

16.Concessió ajut subministraments dels mesos d’abril, de juny i d’agost de 2017. Exp. 
Hèstia.3764-2014 
 

Número de l’expedient: 260  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 176,33 € corresponent al 75 %  de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’abril, de juny i d’agost de 2017 per a la família 
que figura a l'expedient 3764/2014 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

17. Concessió ajut subministraments dels mesos de març i de maig de 2017. Exp. Hèstia  
4070/2014 
  

Número de l’expedient: 257  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 253,88 € corresponent al 100%  de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de març i de maig de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 4070/2014 de serveis socials. 
 

 
 

ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

18.Concessió targeta aparcament persones amb disminució. Exp. Hèstia 3968/2017  
 
Número de l’expedient: 272  

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. EPL en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  

19.Concessió ajut de lloguer dels mesos de setembre i d’octubre de 2017. Exp.Hèstia 
3771/2017. 

Número de l’expedient: 219  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 460,00 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 3771/2017 de serveis socials. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

 

20.Concessió ajut lloguer dels mesos de juliol i de setembre de 2017. Exp.Hèstia 3819/2017 
 

Número de l’expedient: 221  

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 720,00 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol i de setembre de 2017 per a la família que 
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figura a l'expedient 3819/2017 de serveis socials. 

 
 

 
21.Concessió ajut lloguer dels mesos de gener, de febrer i de març de 2017. Exp. Hèstia 
262/2017 
  

Número de l’expedient: 231  

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 442,50 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de  2017 per a la família que 
figura a l'expedient 262/2017 de serveis socials. 

 

 

 
ÀREA FUNCIONAL Gestió urbanística  
 

22. ESTUDI DE DETALL DEL PASSATGE VIL·LA ROMANA NUM. 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 69, 71, 73  
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Verificar el document refós presentat en data 2/10/2017 de l’Estudi de Detall de la 
finca situada al Passatge Vil·la Romana, núm. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 i 73 de 
la Garriga promogut per ROBERT HERNÁNDEZ COLL. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Disciplina urbanística  
 

23.SOL LICITUD DEVOLUCIO DE FIANCES RUNA 150 ¤ OBRA MENOR EXP 4/ 
2017 C JOAN BROSSA 4  
 
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:  
 

Registre Entrada Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

E/5778/2017 Joan Brossa, 4 150€ 

 
 

 
 

ÀREA FUNCIONAL Disciplina urbanística  
 

24. SOL·LICITUD DEVOLUCIO DE FIANCES AVINGUDA SANT ESTEVE 8 4T 3A  
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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:  
 

Registre Entrada Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

5803/2017 Av. Sant Esteve, 8, 4t 3a 150€ 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Llicències i comuncacions urbanístiques  
 

IDENTIFICACIÓ 
 

25.  OBRA MENOR ENDESA/ CTRA DE L'AMETLLA 93  
 

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

de la Junta, acorda : 

 

Primer. Concedir a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U  la llicència d’obra menor següent: 

 
Descripció de l’obra: 

Modificació de llicència d’obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa 
Tensió a 400 V per atendre nous subministraments a la carretera de l’Ametlla 93 de la 
Garriga. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÀREA FUNCIONAL Planejament urbanístic  
 

26. PLA DE MILLORA URBANA- CARRER VIL.LA ROMANA 71-73  
 

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

de la Junta, acorda : 

1.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del carrer Vil· la Romana, 71-73. 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Ctra Ametlla, 93 
2017/000010125 

2017/020/000146 

ICIO 10,18€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 
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ÀREA FUNCIONAL- Llicències i comuncacions urbanístiques  
 

27. CANVI DE TITULARITAT I PRORROGA PARCIAL  LLICÈNCIA OBRES 
MAJORS O MA 30/2006 DE CONSTRUCCIÓ DE  17 HABITATGES  UNIFAMILIARS 
EN FILERA  AL CARRER TAGAMANENT 41-57 I MARTÍ L'HUMÀ, 40-54  
 

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

de la Junta, acorda : 

Primer. Restar assabentats del canvi de titularitat parcial per a la finalització de 9 habitatges 

unifamiliars situats al carrer Tagamanent 41 a 57 a favor SILCAR EDIFICIS SELECTES, SL 

de la llicència d’obres majors que va ser atorgada en data 6/11/2006 a CIMICASADOS, SA. 

 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Tagamanent, 41 a 

57 

2017/000010133 i 

2017/000010139 

2017/020/0000147 

Taxa 
Pròrroga 

Taxa canvi 
titularitat 

128.90€ 

129,90€ 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Contractació  

 

28. DEVOLUCIÓ A L’EMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMAL SA LA GARANTIA 
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM 
DEL PASSEIG CONGOST I EL PASSATGE ROMANÍ DE LA GARRIGA.  
 

Nº expedient: O03/2013 
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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1.Retornar a CONSTRUCCIONS DEUMAL SA  la garantia definitiva dipositada a la 
tresoreria municipal en forma d’aval de l’entitat BBVA de 3.390,23 euros, per garantir les 
obligacions derivades del contracte de de les obres d’urbanització d’un tram del Passeig 
Congost i el Passatge Romaní de la Garriga. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Disciplina urbanística 
 
29. PLACA GUAL C ROCABUQUERA, 60 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 
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Primer. Concedir Montserrat Carrasquer Puig, la llicència placa de gual següent: 

Descripció: 

Placa de gual permanent al carrer Rocabuquera 58-60 de la Garriga. 
 
Segon. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública que seguidament es relaciona: 
 
r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

5853/2017 
Rocabuquera, 58- 
60 
 

2017/00010126 

2017/015/00022 

 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Llicències i comuncacions urbanístiques  
 

30- Retorn de fianca de runes de telefonica/camí ral, 3  
 

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

de la Junta, acorda : 

 

Primer. Concedir a Telefonica de España, SAU  la llicència d’obra menor següent: 

 
Descripció de l’obra: 

Obertura de cala de reparació a una canalització obstruïda al Camí Ral 3 de la Garriga. 
 
Segon. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÀREA FUNCIONAL Llicències i comuncacions urbanístiques  
 

31. RETORN AVAL DE RUNES/ ESCOLA SANT LLUIS  
 

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:  
 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Camí Ral, 3 
2017/000010134 

2017/020/000148 

ICIO 0€ 

TAXA OME 
 

0€ 
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Registre Entrada Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

E/2599/2017 Ronda Carril, 92 150€ 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Ordenació i usos de la via pública  
 

32. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – setembre. 
 

Sr. (Tricaté Cafè): Sol·licitud posar 4 taules i 16 cadires com a terrassa davant del Tricaté 

Cafè, mesos de octubre, novembre i desembre  

 

Número de l’expedient: 210  

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Concedir llicència d’ocupació de via bar Tricaté Cafè, per la instal·lació d’una 
terrassa amb 4 taules i 16 cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de 
l’Església número 9, pel període dels mesos de octubre a desembre del 2017 (3 mesos). 

 

 

 
 
ÀREA FUNCIONAL Intervenció  
 

33. Relació obligacions reconegudes  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

  

Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 6 de novembre de 2017 per un 
import de 191.704,74 € 
 
 

 
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 comuncacions urbanístiques  
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34.DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ EXPEDIENT 
PARCEL.LACIONS 4/2017 DEL CARRER BANYS, 52 A NOM DE MARIA DOLORES 
ROCAFORT FONT  
 

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

de la Junta, acorda : 

 

Primer. Denegar la llicència de parcel·lació núm. 64/2017, promoguda per Sra. M. Dolores 
Rocafort Font representada pel Sr. Eduard Vilà Rocafort de la finca amb adreces al c. 
Banys, 52 i C. Sant Francesc, 119 pels motius exposats en l’informe tècnic de data 
17/10/2017: en aplicació de l’article 196.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme la 
parcel·les és indivisible, ja que l’edifici del c Banys supera el sostre edificable de 
planejament.” 
 
 

 

 
ÀREA FUNCIONAL Llicències i comuncacions urbanístiques  
 

35. ASSABENTAT DE LA PRIMERA OCUPACIÓ SUBJECTE AL RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER BASSAL 
51  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 
prèvia a Silcar Edificis Selectes, S.L., per les obres de construcció d’1 habitatge 
unifamiliar en filera al carrer Bassal 51, de la Garriga. 

Segon.-Aprovar la liquidació corresponent a  la  1ª ocupació esmentada: 

Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Carrer Bassal, 
51 

2017/000010196 
2017/020/000149 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58€ 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL Acció Social  
 

36. Correcció errada material de l’acord JGL de 23/10/2017 en relació amb el nombre 
d’alumnes subvencionats per a llibres i material escolar per al curs 2017-2018 de les 
escoles Giroi i Puiggraciós. 
 

 

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

de la Junta, acorda : 

1. Rectificar l’errada material comesa en l’acord de JGL de 23/10/2017, en relació al 
nombre d’alumnes subvencionats de les escoles Giroi i Puuiggraciós i que són els 
següents: 
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ESCOLA ALUMNES 
ESCOLA GIROI 75 
ESCOLA PUIGGRACIÓS 56 

 
 
 

 


