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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 

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 JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
9 D´OCTUBRE 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 12 de setembre de 2017. 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
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 la llicència d’obra menor a: 
 

A)  (O.Me 71/2017) 
(r.e. E/5144/2017) 
 
Descripció obra 
Moviments de terres sense modificació del nivell actual per tal de fer un estudi arqueològic 
al Carrer Ramon Pareras – Prat de la Riba – Tagamanent de la Garriga. 
 

B)  (O.Me 95/2017) 
(r.e. E/2383/2017) 
 
Descripció obra 
Enderroc d’envans interiors, fals sostres, cobert existent i instal·lacions per tal de fer en 
un futur una nova redistribució al carrer Bonaire 18 de la Garriga. 
 

C) (O.Me 97/2017) 
(r.e. E/5212/2017) 
 
Descripció obra 
Rehabilitació de la façana mitjançant l’ús de bastida de menys de 3 metres d’alçada, 
consistent a retirar l’arrebossat malmès i tornar-lo a arrebossar al carrer Sant Francesc 
60 de la Garriga. 
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D)  (O.Me 98/2017) 
(r.e. E/5224/2017) 
 
Descripció obra: 
Arranjament de la part superior de la façana mitjançant plataforma elevadora al carrer 
banys, 50 de la Garriga. 
 

E) (O.Me 96/2017) 
(r.e. E/5186/2017) 
 
Descripció obra: 
Reformes al supermercat existent. Els treballs inclouen l’ampliació del forn, la creació 
d’una estança de neteja, reubicant la càmera de xarcuteria i el servei a domicili, creació 
d’una zona de tall de fruita i verdura a l’Avinguda Generalitat 56 de la Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
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 la següent llicència de rases i serveis a: 
 

A)  (Ome 99/2017) 
             (r.e.24262017) 
 
Descripció obra 
Obertura de cata per a obres de manteniment al Carrer Camp Cirés 6 de la Garriga. 
 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Carrer Ramon 
Pareras – Prat de la 
Riba – Tagamanent 

2017/020/000133 
2017/0008914 

ICIO 200€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 

Bonaire, 18 
2017/020/000132 
2017/0008842 

ICIO 126,89€ 
TAXA OME 28,50€ 

Sant Francesc, 60 
2017/020/000135 
2017/0008916 
2017/008917 

ICIO 6€ 

TAXA OME 28,50€ 

Banys, 50 
2017/020/000136 
2017/0008918 

ICIO 40€ 
TAXA OME 28,50€ 

Av Generalitat, 
56 

2017/020/000137 
2017/0008919 

ICIO 45.097,38€ 
TAXA OME 28,50€ 
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 B) (Ome 100/2017) 
             (r.e.2420/2017) 
 
Descripció obra 
Obertura de cata de 0,5 x 0,4 metres quadrats per atendre nous subministres al carrer 
Carrerada 11 de la Garriga. 
 

2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Registre Entrada Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

E/2414/2017 Pere Fuster, 2, 2n 6a 150 € 
E/4466/2017 Consell, 70, 3r, 2a 150 € 
E/4524/2017 Passatge Vil·la Romana, 99 150 € 

E/4550/2017 Passatge Vil·la Romana, 105 150 € 

E/4575/2017 Calàbria, 21  150 € 
E/4600/2017 
 

Carretera de l'Ametlla 44 
 

150€ 

E/4756/2017 
 

Samalús 1, esc. 1, 2n 1a 
 

150€ 

E/4764/2017 
 

Ametllers 5 
 

150€ 

E/4804/2017 
 

Calàbria 99 
 

150€ 

E/4916/2017 Vinyals 21 150€ 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Camp Cirès, 6 
2017/020/000139 
2017/0008922 

ICIO 
 

2,53€ 

Taxa Ome 28,50€ 

Carrerada, 11 
2017/020/000138 
2017/0008921 

ICIO 
 

5,45€ 

Taxa Ome 28,50€ 
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E/5303/2017 
 

Cardedeu 28 
 

150€ 

 
 
 

 
5. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 

Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

E/5097/2017 
 

Negociant 3 
 

350 € 

 
 
 

 
6. Varis 45/2017: placa de gual, Av de Catalunya, 8 de la Garriga 
(r.e. 5343/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
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 la placa de gual següent a: 
 
 (Varis 45/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent a l’Avinguda Catalunya 8 de la Garriga. 
 

2. 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 

5343/2017 Av. Catalunya, 8 
2017/015/00020 
2017/0008925 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
7. Varis 46/2017: placa de gual, Passeig Congost 231 de la Garriga 
(r.e. 2453/2017)  
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
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 la placa de gual següent a: 
 
 (Varis 46/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent al Passeig Congost 231 de la Garriga. 
 
2.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 

2453/2017 
Passeig Congost 
231 

2017/015/00019 
2017/0008923 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
8. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per la millora de l’aparcament de les Roques.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
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 el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’execució de les obres de millors de 
l’aparcament de les Roques de la Garriga segons pressupost d’adjudicació de les obres de 
46.980,78€, sense Iva. 
 
 
 

 
9. Aprovació de les liquidacions generades per l’expedició  de certificats, regulats a 
l’ordenança T10.Taxa per expedició de documents administratius, , T06.Taxa reguladora 
de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme . 
 
Área Funcional : Àrea d’Hisenda 
 
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 les liquidacions generades segons el quadre següent; 
 
Contribuent 
 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 

Domingo Drago Vinaixa 2017/018/000254 2017/0007904 Ctra.C-17 km.38,6 36,85€ 
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Blancafort Resort,SL. 2017/018/000255 2017/0007906 Fotocòpies 13,35€ 
Gemma Obea Pascual 2017/018/000261 2017/0008774 Av J Verdaguer 20 36,85€ 
 
I segons el quadre següent; 
 
Contribuent 
 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import

M.Bellavista Ardevol 2017/021/000100 2017/0007897 Ps.Ignasi Sala,3 64,40€
A.Urbiola Coma 2017/021/000101 2017/0007898 C.Sant Francesc,82 64,40€
Borja Esteve Basart 2017/021/000104 2017/0008768 C.Banys, 73 64,40€
Joan Olllé Bufí 2017/021/000105 2017/0008772 C.Cirerer,9-11 64,40€
Altamira Santander SA 2017/021/000106 2017/0008773 Can Borrell 64,40€
Carles Martí Benedicto 2017/021/000122 2017/0008882 Ctra.Nova,34-36 64,40€
Ana Ma.Noguer Jornet 2017/021/000124 2017/0008884 C.Bonaire,1 64,40€
Pere Mauri Rof 2017/021/000125 2017/0008885 C.Sant Francesc,10564,40€
Francisco Serrats Grau 2017/021/000123 2017/0008883 Ctra.Vic-Camí Ral 64,40€
Josep Girbau Marques 2017/021/000103 2017/0007932 Parcel·les polígon 6 64,40€
Agencia Tributària 2017/021/000109 2017/0008777 Ctra.Ametlla,26 0,00€ 
Agencia Tributària 2017/021/000108 2017/0008776 Parcel·la A 9B 0,00€ 
Agencia Tributària 2017/021/000107 2017/0008775 Parcel·la A 11B 0,00€ 
 
 
 

 
10.Aprovació de la liquidació corresponent als comptes Sorea-Ajuntament de la Garriga, 
del primer trimestre de 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´hisenda 
 
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 dels comptes  entre Sorea i l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent al primer trimestre  de l’exercici 2017 , per un total de 36.024,63 euros a 
favor de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
11.Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al primer 
trimestre, exercici 2017.     
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´hisenda 
 
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 de la taxa de clavegueram, referent al  primer trimestre 
2017, import 21.212,29 euros , que es comptabilitzaran al  concepte d’ingrés 
ATS.VPU.T15.Taxa clavegueram 2017 403 30100.  
 
 

 
12.Aprovació del contingut del protocol addicional per l’any 2017del conveni per a 
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l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques de turisme amb els 
ajuntaments de la comarca  del Vallès  Oriental.   
 
ÀREA FUNCIONAL: Turisme 
 
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 signatura del protocol addicional per l’any 2017del conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques de turisme 
amb els ajuntaments de la comarca  del Vallès  Oriental. 

2. Aprovar la despesa corresponent a l‘exercici 2017 de 1.548,02€, en concepte 
d’aportació per l’any 2017 i imputar-la a l’aplicació pressupostària 204  43000 
46700 TUR. Consorcis i Convenis del pressupost del 2017. 

 
 

 
13.Aprovació conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Garriga i el Santuari de 
Puiggraciós per l’any 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Alcaldia 
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  el Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós per aquest any 2017. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
100 92900 48006 Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós del Pressupost 
Municipal de l’any 2017 i per un import de 1.000€. 

 
 

 
14.Acceptació de la subvenció per Actuacions de prevenció i detecció de les 
drogodependències del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17 durant el 
2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 
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 subvenció per la “Capacitació tècnica a professionals municipals en 

matèria de drogodependències” de la Diputació de Barcelona, amb codi 
17/Y/241849. 

 

 
15.Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
A1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
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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1. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 
d’interventor accidental des del 7 al 27 d’agost de 2017, la quantitat de 1.170,07€ amb 
càrrec a la partida 17 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

 
 

 
16.Gratificacions complement de productivitat mes de juliol Oleguer Vilardebò Miró 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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 el pagament d’un complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) 

per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic d’il· luminació i so durant 15 hores en el 
mes de juliol de 2017, la quantitat de 22,5 euros bruts amb càrrec a la partida 17 203 
33000 15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat . 

 
 

 
17.Autorització a l’assistència “Seminari de Dret Local”, al senyor Joaquim Rosell López, 
secretari de l’Ajuntament de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la inscripció al “Seminari de Dret Local” que s’impartirà des del dies 20 

d’octubre,10 de novembre, 1 de desembre de 2017 i 12 de gener, 9 de febrer, 9 de 
març, 13 d’abril, 11 de maig i 15 de juny de 2018 en horari de 9 h a 14 h a la seu de 
l’Àrea Metropolitana. 

2. Imputar la despesa de 600€ o 550€ si el pagament es fa abans de 20/10/2017 € pel cost 
d’aquesta formació a l'aplicació pressupostària 17 100 92000 16200 ALP. Formació 
personal. P. Funcionari. 

 
 

 
18.Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 
 
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  9 d’octubre de 2017 per un import 
de 116.029,06 €  
 
 
 

 
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, 
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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: 

 
 

 
19.Aprovació modificació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil (AVPC) i sol·licitud de bestreta de la subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Governació. 
 
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 modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga 

i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Garriga per a l’exercici 2017 per 
l’adquisició de nova uniformitat i una carpa per a emergències acordat per acord de la 
junta de govern local de data 30/01/2017 en els termes següents: 
Establir que la subvenció per a l’entitat amb càrrec a l’aplicació pressupostària 101 

13500 48007 Associació de Voluntaris de Protecció Civil, del pressupost municipal 
vigent, serà de 10.000,00 €, enlloc dels 5.000,00 € previstos inicialment. 

 
 

 

20.Liquidació de quotes inicials del curs 2017/18, durant el mes de setembre de 2017, de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD)  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 

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 liquidació del mes de setembre de 2017 de l’EMAD, d’import 3.121,69 
€, corresponent al concepte pressupostari 201 34203 “EMAD.P02.PP” (cicles 
formatius) del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 

21.Aprovació de la convocatòria pública i les bases específiques per crear una borsa de 
mestres de taller de fusta per l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny i l’Escola 
Municipal d’Educació de La Garriga. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans. 

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 convocatòria i  les bases específiques que regiran la convocatòria pública 

per la creació d’una borsa de mestres de taller per a cobrir vacants temporals o 
substitucions de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny i de l’Escola Municipal 
d’Educació de la Garriga.  
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22.Aprovació liquidació  segons contracte de gestió del servei públic del bar dels  Pinetons, 
mes de setembre de 2017. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 

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 liquidació del cànon, segons el contracte de gestió del bar dels Pinetons,  

segons el detall següent: 
Expedient     Liquidació   Període   Import     Iva  Total 

2017/801/00001   2017/0008906 Setembre 2017            520,00€   109,20€     629,20€ 

 

 

23.Concessió d'ajut econòmic de 691,50  € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de d’agost i de setembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 691,50  € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de d’agost i de setembre de 2017 per a la família 
que figura a l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 691,50 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 

3. Notificar el present acord  a la família interessada. 
 

 

24.Concessió d'ajut econòmic de 1.550,02 € corresponent al 100% de les despeses  
d’allotjament dels mesos de juliol i d’agost de 2017 per a la persona que figura a 
l’expedient 2234/2014 de serveis socials.   

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 

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 1.550,02 € corresponent al 100 % de les despeses   
d’allotjament del mes de juliol i d’agost de 2017 per a la persona que figura a 
l’expedient 2234/2014 de serveis socials i fer l’ingrés com endossatari a 
Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. 
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25.Concessió d'ajut econòmic de 976,14 €  corresponent al 75% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
2219/2012 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 976,14 € corresponent al 75 % de les despeses de menjador 

de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 2219/2012 de 
serveis socials. 

 

 

26.Concessió d'ajut econòmic de 273,75 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3444/2013 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 273,75 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 3444/2013 de 
serveis socials. 

 

 

27.Concessió d'ajut econòmic de 650,76 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre  de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
6148/2014 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 650,76 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

de setembre a desembre  de 2017  per la família que figura a l'expedient 6148/2014 de 
serveis socials. 

 

 

28.Concessió d'ajut econòmic de 210,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador dels mesos de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 210,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
6962/2013 de serveis socials. 

 

 

29.Concessió d'ajut econòmic de 172,26 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador dels mesos d’octubre a desembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 10250/2013 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 172,26 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
10250/2013 de serveis socials. 

 

 

30.Concessió d'ajut econòmic de 531,36 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador dels mesos d’octubre a desembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 2208/2012 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 531,36 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

dels mesos d’octubre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
2208/2012 de serveis socials. 

 

 

31.Concessió d'ajut econòmic de 433,84 €  corresponent al 100% de les despeses de 
menjador dels mesos de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 1622/2015 de serveis socials. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 433,84 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
1622/2015 de serveis socials. 
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32.Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.21)  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 

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 quarta  pròrroga excepcional d’un contracte de cessió d’ús temporal a 
precari d’un habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 21 per un període de 
6 mesos més,  amb efectes del dia 11 d’octubre  de 2017 i fins a l’11 d’abril de 2018. 

 

 

33.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no   
conductor/a, FRA. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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. FRA en la modalitat de titular no conductor/a. 

 

 

34.Aprovació de la justificació de Serveis Socials 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

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 justificació de Serveis Socials detallats a continuació: 

JGL de data 3/11/2014 

• Projecte de resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions als campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf-Poble Sahrauí. Import subvenció: 2.000,00 €  (1.818,18 € 
per al projecte de resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions als 
campaments de refugiats sahrauís de Tindouf-Poble Sahrauí, 181,82 € per a la gestió del 
Fons Català de Cooperació). 
 

RA de data 26/09/2017: 

• Exp. 6807/2013  Import subvenció: 153,84 € (75 % del cost total de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’abril i de juny de 2017). 
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35.Atorgament d’una subvenció de 2.000,00€ al projecte 3087 Resposta d’emergència als 
efectes del terratrèmol a Mèxic: fase de reconstrucció del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria d’Igualtat, Salut i Cooperació. 
 
 
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 subvenció d’aportació de 2.000,00 € per al projecte 3087 Resposta 

d’emergència als efectes del terratrèmol a Mèxic: fase de reconstrucció del Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
 

 

36.Adjudicació de subvencions i ajuts municipals a entitats sense afany de lucre per a la 
realització d’activitats o actuacions culturals 2017. 

 ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 

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

1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea de Servei a les Persones. 
Cultura, en el marc de la Normativa General per a la concessió d’aquestes 
subvencions, per un import total del 14.353,07 € segons la relació que s’annexa a 
continuació: 

NIF entitat Entitats Activitats  
Cost 

activitat 
Importat 
Sol·licitat 

Subvenció 
2017 

G59024208 Agrupació sardanista 5è Aplec hivern de la 
Garriga 

3.200,00 700,00 700,00 € 

 Agrupació sardanista Cicle Audicions 
primavera-estiu 

1.800,00 450,00 450,00 € 

 Agrupació sardanista 8a Festa Sardanista 2.000,00 400,00 400,00 € 

 Agrupació sardanista Audició i ballada 
sardanes Festa Major 

1.250,00 325,00 325,00 € 

 Agrupació sardanista 61è Aplec sardanes  4.850,00 1.250,00 794,55 € 

     13.100,00 3.125,00 2.669,55 € 

      

 

G58494576 Centre Excursionista Castanyada popular 408,00 204,00 204,00 € 
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Garriguenc 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Cinema de muntanya 242,00 121,00 121,00 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Diada Social 1.400,00 700,00 483,64 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Flama del Canigó 800,00 400,00 400,00 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

35a Mostra pessebres 357,00 178,50 178,50 € 

     3.207,00 1.603,50 1.387,14 € 

 

 

G59427740 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Contemplació de la Creu 1.600,00 800,00 552,73 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Aplec de Puiggraciós 150,00 75,00 75,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Corpus 65,00 35,00 32,50 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Concert Fi curs 400,00 200,00 200,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Intercanvi amb Perpinyà 1.050,00 500,00 380,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Trobada Pueri Cantores 1.000,00 500,00 310,91 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Concert Nadal 880,00 400,00 400,00 € 

     5.145,00 2.510,00 1.951,14 € 

 

G62408224 Associació Puntaires 
la Garriga 

Trobada Puntaires la 
Garriga 

1.600,00 1.811,00 621,82 € 

 Associació Puntaires 
la Garriga 

Butlletí puntaires núm. 
36 i 37 

1.037,81 1.070,00 449,09 € 
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 Associació Puntaires 
la Garriga 

10a Mostra 
Internacional d'Art 
Tèxtil. Fase preparatòria 

150,00 150,00 0,00 € 

     2.787,81 3.031,00 1.070,91 € 

      

      

G65982985 Assoc. El Pou Calent Audicions musicals 1.050,00 525,00 380,00 € 

 Assoc. El Pou Calent Visites culturals 1.800,00 900,00 449,09 € 

 Assoc. El Pou Calent Conferències 950,00 475,00 380,00 € 

 Assoc. El Pou Calent Difusió de l’Òpera 1.785,00 714,00 310,91 € 

 Assoc. El Pou Calent Concert de Nadal 600,00 300,00 300,00 € 

     6.185,00 2.914,00 1.820,00 € 

 

 

V59568329 Societat Coral Aliança Concert de Corpus 700,00 175,00 175,00 € 

 Societat Coral Aliança De concerts de 
l’Aquitania  

4.554,00 1.136,00 725,45 € 

     5.254,00 1.311,00 900,45 € 

 

 

G63837744 Assoc. Cultural Asilah Exposició “La Mirada 
local d’Art vista per un 
marroquí” 

1.045,00 845,00 483,64 € 

     1.045,00 845,00 483,64 € 

   
  

 

 
  

G65884322 Assoc. d'Arts 
escèniques el Gremi 

El puntet dels dimecres 3.600,00 1.800,00 621,82 € 

     3.600,00 1.800,00 621,82 € 



 

JGL 9/10/2017                                                          17 
 

 

 

G59307421 Coral Ariadna 
15 Festival Corale 
Internazionale 

6.446,44 2.046,00 656,36 € 

 Coral Ariadna Concert de Nadal/Any 
nou de Kanti Kune 

692,25 346,12 346,12 € 

 Coral Ariadna Concert presentació 
Kanti Kune 

412,25 206,12 206,12 € 

 Coral Ariadna Taller de veu i cos 600,00 300,00 300,00 € 

     8.150,94 2.898,24 1.508,60 € 

 

 

G65854028 Assoc. Cultural la 
Gatzara 

Reravera 2017 2.850,00 300,00 300,00 € 

     2.850,00 300,00 300,00 € 

      

G61491924 Classic Car La 
Garriga 

Organització XXVII 
Rally La Garriga-
Puigcerdà 

10.500,00 700,00 700,00 € 

     10.500,00 700,00 700,00 € 

   
   

 

 
 

G08996381 Assoc. Gent Gran 
Esplai  

Sortides i intercanvis 4.243,00 4.243,00 621,82 € 

     4.243,00 4.243,00 621,82 € 

 

G66005448 Assoc. la Garriga 
Balla 

Balls de cintes i de 
gitanes 

650,00 318,00 318,00 € 

     650,00 318,00 318,00 € 
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37.Aprovació de les bases del sorteig per adjudicar la barra de bar de la festa de Cap 
d’Any 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 

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 les bases i la convocatòria per a l’organització de la festa de Cap d’Any 
2017-2018. 

 

 

38.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat La 
Bordalla 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 

La Junta de Govern Local, , amb 4 vots a favor, i el vot en contra de Sr. Àngel Guillén Deu 

(C´s), dels 5  membres de dret i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla per aquest any 
2017. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 206 33700 48006 Conveni Entitat 
La Bordalla del Pressupost Municipal de l’any 2017 i per un import màxim de 
2.500 euros. 

 

 

39.Aprovació de la modificació dels preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la 
revetlla de Cap d’Any 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 

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 modificació dels preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la 
revetlla de Cap d’any 2017-2018. Els preus proposats per l’entrada a la revetlla 
són: 
• 5 euros entrada anticipada 

• 10 euros a taquilla 

 
 

 


