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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE 
SETEMBRE 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 
12 DE SETEMBRE 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 31 de juliol 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 83/2017) 
(r.e. E/4300/2017) 
 
Descripció obra 
Construcció d’un dipòsit soterrat de recollida d’aigües pluvials, ubicat al carrer Guinardó, 
5 de la Garriga. 
 
 

B)  (O.Me 82/2017) 
(r.e. E/2136/2017) 
 
Descripció obra 
Rehabilitació de les xemeneies de l’edifici, consistent en substituir les peces ceràmiques per 
uns barrets d’alumini amb parets de gelosia, i arranjament d’esquerdes i fissures, ubicat 
al carrer Caselles, 2 de la Garriga. 
 

C)  (O.Me 85/2017) 
(r.e. E/4400/2017) 
 
Descripció obra 
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Instal·lació d’elevador en habitatge unifamiliar i reforma interior, ubicat al carrer Sancho 
Marraco, 80  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 80/2017) 
(r.e.2107/2017) 
 
Descripció obra 
Obertura de rases i execució de noves arquetes ubicades al carrer Mil·lenari de Catalunya 
amb carrer Berguedà i carrer Montserrat Roig, 1.  
 

B)  (Ome 84/2017) 
             (r.e.2155/2017) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 14 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats ubicada al carrer Torrent de la Cova, núm. 3 de la Garriga. 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Guinardó, 5 
2017/020/000124 
2017/00007914 

ICIO 424,16  € 

TAXA 
OME 
 

28,50  € 

Caselles, 2 
2017/020/000123 
2017/00007912 
2017/00007913 

ICIO 3,98 € 

TAXA 
OME 
 

0,00 € 

Sancho 
Marraco, 80 

2017/020/000120 
2017/00007907 
2017/00007908 

ICIO 67,60 € 

TAXA 
OME 
 

28,50 € 
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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/4202/2017 Ceràmica, 16 150 € 
E/4282/2017 Figaró 6, 3r, 2a 150 € 

E/4322/2017 
Santa Maria del Camí, 58-66, 
local 3B 

150 € 

E/4326/2017 Passeig Congost, 153 150 € 

E/4390/2017 Ctra. Nova 52, bloc A, 3r, 2a 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: 
 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Mil·lenari Catalunya amb 
Berguedà i Montserrat Roig, 1 2017/020/000122 

2017/000007911 

ICIO 
 

15,60 € 

 
Taxa 
Ome 

28,50 € 

Torrent de la Cova, 3  
2017/020/000121 
2017/000007910 

ICIO 
 

35,63 € 

Taxa 
Ome 

28,50€ 
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Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

E/4335/2017 
Ronda del 
Carril 57 

550€ 

 
 
 

 
6. Varis 36/2017: placa de gual, Carrer Ametllers 15 de la Garriga 
(r.e. 4197/2017) 
 
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: 
 

A)  (Varis 36/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent al Carrer Ametllers 15 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 

4197/2017 Ametllers 15 
2017/015/0000015 
2017/0000007916 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 
 

 
7. Varis 39/2017: placa de gual, Carrer Farrans 6 de la Garriga 
(r.e. 4362/2017) 
 
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: 
A) (Varis 39/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent al Carrer Farrans 6 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 



 

JGL 12/9/2017                                                              5 
 

4362/2017 Farrans 6  
2017/015/0000016 
2017/0000007917 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 
 

 
8. Varis 40/2017: placa de gual, Carrer Satèl·lits 6 de la Garriga 
(r.e. 4364/2017) 
 
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: 
 
A) (Varis 40/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent al Carrer Satèl·lits 6 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 

4364/2017 Satèl.lits 6  
2017/015/0000017 
2017/0000007918 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 
 

 
9. Varis 41/2017: placa de gual, Avinguda Tremolenchs 47 de la Garriga 
(r.e. 4379/2017) 
 
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: 
 
A) (Varis 41/2017) 
 
Descripció 
Placa de gual permanent a l’Avinguda Tremolenchs 47 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 
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4379/2017 
Avinguda 

Tremolenchs 47  
2017/015/0000018 
2017/0000007919 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
10.Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, 
període quart  trimestre de l’exercici 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 relació cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent 

al quart  trimestre de 2017, de 62 valors per un import total de 11.967,56€, que 
s’imputarà al concepte d’ingrés 2017  304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al 
carrer i ambulants. 

 
2.  Aquesta relació cobratòria s’inici i finalitza amb les següents dades: 

 
Expedient tributari  NIF    Import 
01)2013/013/000001  52168017S            209,04€  
62)2013/013/000009                38783287C            156,78€ 
 
Total número de valors “62”  ……………….……11.967,56€ 
 
 

 
11. Aprovació de la liquidació corresponent als comptes Sorea-Ajuntament de la Garriga, 
del primer, segon, tercer i quart trimestre de 2016. 
 
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, segon , tercer  i quart trimestre de l’exercici 2016, per un total de 
84.111,08 euros a favor de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
13.Adjudicació del contracte menor del subministrament i les obres per la reforma de la 
instal•lació del quadre d’enllumenat públic a la zona de CAN CARALT (Q04).  
 
Nº expedient: 11/2017 
Tipus de contracte:  subministrament i obres 
Procediment: menor 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
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 : 
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 del subministrament i les obres per la 
reforma de la instal•lació del quadre d’enllumenat públic a la zona de CAN CARALT 
(Q04), per un import de 9.180 euros i 1.927,80 euros d’IVA, atès el pressupost que consta 
en l’expedient. 
 
 

 
14.Adjudicació del contracte menor pel subministrament i l’obra per la reforma de la 
instal·lació del quadre d’enllumenat públic a la zona Els Tremolencs (Q50)  
 
Nº expedient: 10/2017 
Tipus de contracte: subministrament i obra 
Procediment: menor 
 
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 : 
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 del subministrament i l’obra per la 
reforma de la instal•lació del quadre d’enllumenat públic a la zona Els Tremolencs (Q50), 
per un import de 6.510,99 euros i 1.367,31 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 
 
 

 
15.Adjudicació del contracte menor per la representació de l’espectacle ART el dia 16 de 
setembre de 2017 a les 20h dins la programació estable de setembre 2017 a gener 2018 del 
Teatre de La Garriga .  
 
Nº expedient: 05/2017 
Tipus de contracte: privat, serveis 
Procediment: menor 
 
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 : 
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 FOCUS, S.A., amb número de CIF A58116369 
el contracte menor per la representació de l’espectacle ART el dia 16 de setembre de 2017 
a les 20h dins la programació estable de setembre 2017 a gener 2018 del Teatre de La 
Garriga, per un import de 7.600,02 euros i 1.596 euros d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 
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16.Resolució del contracte de gestió del bar dels Pinetons de la Garriga per resolució 
culpable del contracte per renuncia unilateral de la concessionària, la Sra. Jessica Garcia i 
Garcia.  
 
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 : 
Primer.-  Resoldre el contracte de gestió del bar dels Pinetons de la Garriga, subscrit en 
data 13 de gener de 2015, per resolució culpable del contracte per renuncia de la 
concessionària, conforme al supòsit establert a l’article 224 f) del TRLCSP.  
 
 

 
17.Adjudicació del contracte menor per la instal·lació de cablejat estructurat horitzontal 
per la planta quarta de la Casa Consistorial 
 
Nº expedient: 12/2017 
Tipus de contracte: mixt, subministrament amb instal·lació 
Procediment: menor 
 
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 : 
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 l’adquisició i la instal·lació de 
cablejat estructurat horitzontal de xarxa informàtica per la planta quarta de la casa 
consistorial, per un import de 11.220,09 euros i  2.356,22 euros d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 
 
 

 
18.Revisió de béns mobles ubicats a les instal·lacions esportives municipals 
 
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. Donar de baixa de l’inventari municipal els béns que hi figuren i no s’han localitzat 

físicament: 
Centre: Pavelló can Noguera  
Codi  Quantitat Nom 

1162 2 PLINT 

1163 13 PALS XARXA BÀDMINTON RODES 

1167 10 CISTELLES BASQUETBOL 

1190 0,50 JOC CISTELLES MINIBASQUET 

1243 9 ARMARI 
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1246 2 BANC 

1250 1 FUSTES COBRIR PISTA 

 
Centre: Pavelló can Violí 
Codi  Quantitat Nom 

1174 8 CISTELLA BASQUETBOL 

1181 1 PERXA 

1257 4 BANQUETA 

1259 14 CADIRA 

1260 2 TAULA 

1261 1 PRESTATGERIA 

 
Centre: Pista poliesportiva 1 
Codi  Quantitat Nom 

1186 4 CISTELLA BASQUETBOL 

 
Centre: Pista poliesportiva 2 
Codi  Quantitat Nom Marca Model 

877   AMPLIFICADOR POTÈNCIA OPTIMUS PM 603 

878   AMPLIFICADOR POTÈNCIA OPTIMUS   

879   AMPLIFICADOR POTÈNCIA OPTIMUS A203 

880   MICRO     

881   MICRO     

1131   FREGADORA NILFISK   

 
Centre: Vestidors pista 2 
Codi  Quantitat Nom Marca Model 

802   ASPIRADOR LG DRYMASTER 

803   NEVERA FAGOR   

804   CONGELADOR ZANUSSI   

805   CD PIONEER PD M426 

1128   BOMBA INFLAR     

1129   COMPRESSOR PARTNET FD215 

1130   COMPRESSOR     

1132   APILADOR     

 
2. Donar d’alta a l’inventari municipal els béns que figuren a la relació de béns localitzats 

físicament que no figuren a l’inventari municipal, amb valor 0 euros per considerar que 
estan totalment amortitzats: 

 
Centre: Pavelló can Noguera  

Codi  Quantita
t 

Nom Nom classificació Marca Model 

1247 1 TAULA MOBILIARI GENERAL 
(QUANTITAT) 

    

  1 LLITERA MOBILIARI GENERAL     
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(QUANTITAT) 
  1 BÀSCULA + 

TALLÍMETRE 
EQUIPS I APARELLS 
MEDICOASSISTENCIALS 

AÑO SAYOL 

  1 TENSIÒMETRE EQUIPS I APARELLS 
MEDICOASSISTENCIALS 

ESWE   

  1 PANTALLA 
RADIOGRAFIE
S 

EQUIPS I APARELLS 
MEDICOASSISTENCIALS 

SUMEALC
O 

  

  1 LECTOR 
CÀRDIO 

EQUIPS I APARELLS 
MEDICOASSISTENCIALS 

BEXEN  BEZKOP 

  1 PLATAFORMA 
OBSERVACIÓ 
PEUS 

EQUIPS I APARELLS 
MEDICOASSISTENCIALS 

ORTOFIS   

  1 EQUIP DE 
MÚSICA 

ELECTRODOMÈSTIC OPTIMUS PIONEE
R 

  1 CONGELADOR ELECTRODOMÈSTIC ZANUSSI   

  1 FREGADORA MAQUINÀRIA GENERAL NILFISK  C51 

  30 ROTLLES 
PROTECTOR 
TERRA 

      

 
Centre: Pista poliesportiva can Noguera (1) 
Codi  Quantitat Nom Nom classificació 
1189 1 PORTERIA HANDBOL MOBILIARI ESPORTIU 

(QUANTITAT) 
 
Centre: Pavelló can Violí 
Codi  Quantitat Nom Nom classificació 
1182 1 BANC ALTERES MOBILIARI ESPORTIU (QUANTITAT) 
 
Centre: Vestidors pista 1 
Codi  Quantitat Nom Nom classificació 

1276 2 BANC MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 

 
Centre: Pista poliesportiva 2 
Codi  Quantitat Nom Nom classificació 

1187 1 PORTERIA 
HANDBOL 

MOBILIARI ESPORTIU 
(QUANTITAT) 

 
Centre: Vestidors pista 2 
Codi  Quantitat Nom Nom classificació 

1277 2 BANC MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 

  2 PORTERIES D'HANBOL MOBILIARI ESPORTIU (QUANTITAT) 

  1 JOC PALS I XARXA 
VOLEIBOL 

MOBILIARI ESPORTIU (QUANTITAT) 

  2 PATINS TRASLLAT 
PORTERIES 

MOBILIARI ESPORTIU (QUANTITAT) 

 
3. Introduir els canvis d’ubicació a l’inventari municipal dels béns següents: 



 

JGL 12/9/2017                                                              11 
 

 
TRASLLAT A CAN CENDRA: 

 

Codi  Quantitat Nom 

 

1171 2 PORTERIA DE FUTBOL 

 

1186 4 CISTELLA BASQUETBOL 

TRASLLAT A CAN LUNA: 

 

Codi  Quantitat Nom 

 

2392 1 ARMARI 

 
4. Canviar el nom del bé 300, Pista tennis can Noguera, per Pista poliesportiva can 

Noguera 2. 
 
 

 
19.Autorització assistència al mercat de Música Viva de Vic , tècnica mitjana de Cultura. 
 
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 l’assistència de la tècnica mitjana de Cultura, al 29è Mercat de la Música 

Viva de Vic, que tindrà lloc del dia 13 al 17 de setembre de 2017. 
 
 

 
20.Aprovar complement per substitució  de Cap de policia, agost de 2017 a  Xavier Mateo 
Martínez. 
 
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. Abonar al caporal (grup C1-16) la quantitat de 1.463,13€ per desenvolupar la tasca 

d’inspector Cap de la Policia Local des del dia 1 al 31 d’agost i 1 de setembre de 2017 . 
    

 
 

21. Aprovar el complement per funcions de vicesecretari accidental al tècnic mitjà de Via 
Pública (grup-A2) 
 
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. Abonar al tècnic assessor de Serveis Territorials (grup A2), per desenvolupar la 

totalitat de les tasques de vicesecretari accidental des del dia 4 d’agost de 2017 fins el 3 
de setembre de 2017, la quantitat diferencial de 1.833,40€ bruts, amb càrrec a la 
partida 17 103 92000 15000 FHE.SEI.SEC. Inc. Rend. C. Productivitat. 
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22.Autorització a la realització d’una jornada sobre “Taller sobre aspectes pràctics 
derivats dels processos de canvi de forma de gestió de serveis públics i d’internalització de 
serveis ”, a la interventora de l’Ajuntament 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. Autoritzar la inscripció de la jornada sobre “Taller sobre aspectes pràctics derivats 

dels processos de canvi de forma de gestió de serveis públics i d’internalització de 
serveis”, pel proper 4 d’octubre de 2017. 

 
 

 
23.Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils.  
 
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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H. Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
 
Administrativa 
(C1) 

Matrimoni civil 
Garriga-Pàmies 

08/07/2017 
 

2,5 45,08€  

 
 

2,5 45,08€ 

 
 

Càrrec  Motiu 
H. Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
 
Administrativa          
(C2)  

Matrimoni civil 
Mestre-Meroño 

22/07/2017 

 
2.5              

 
           

 
45.08€  

 
            

 
 

2,5 45,08€ 

 
 
 

 
24.Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils. Administrativa (C1)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
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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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H. Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
 
Administrativa 
(C1) 

Matrimoni civil  
30/06/2017 , 

19/08/2017,02/09/20
17 matí i 02/09/2017 

tarda 

10 90,16€  

 
 

10 180,30€ 

 
 
 

 
25.Gratificacions per treballs extraordinaris, Festa Major 2017; Àrea de Serveis a les 
Persones. 
 
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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Àrea de Serveis a les persones: 
 

PERSONAL 
Motiu TOTAL IMPORT 

 
Festa Major 2017 604,84€ 

  
Festa Major 2017  603,98€ 

  
Festa Major 2017  361,57€ 

  
Festa Major 2017  76,12€ 

   
 Festa Major 2017  1.157,28€ 

  
Festa Major 2017  1.062,13€ 

  
Festa Major 2017  591,96€ 

  
Festa Major 2017  826,34€ 
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Festa Major 2017  54,09€ 

  
Festa Major 2017  320,99€ 

  
Festa Major 2017 913,39€  

  
Festa Major 2017  611,48€ 

  
Festa Major 2017  480,75€ 

  
Festa Major 2017 518,36€ 

 
 8.183,28€ 

 
 
 

 
26.Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’esports mes de juliol de 2017 
 
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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

Personal Àrea d’Esports de juliol de 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diür

na 
normal 

H. 
Diürn

a 
festiv

a 

H.No
cturn

a 
norm

al 

H.No
cturn

a 
festiv

a 

TOTAL 
IMPOR

T 

Conserge 
instal•lacions 

esportives 

Lloguer camp 
futbol a un 

particular per fer 
partit. 

 3   54,09 € 

Conserge  
Torneig Avi 
Musquera 

8,25    136,29 € 

 
 
 

    190,38 € 

 
 
 

 
27.Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de juliol de 2017 
 
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 



 

JGL 12/9/2017                                                              15 
 

de la Junta, acorda : 
 
1.Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

Personal Policia mes de juliol de 2017: 
 

Càrrec 

H.Diü
rna 

norm
al 

H.D
iür
na 

Fest
iva 

H.No
cturn

a 
norm

al 

H.No
cturn

a 
Festiv

a 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Noctu

rns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ 

Total 

Agent 5,5 
 

3,5 16 25,0 495,66 
7 70,07 4 75,15 625,85 

Agent 2,5 8 2,5 16 29,0 570,82 
5 50,05 0 0 620,87 

Agent 9,5 
   

9,5 156,94 
0 0 0 0 156,94 

Agent 1,5 16 
  

17,5 313,26 
0 0 0 0 313,26 

Agent 1,5 
 

0,5 16 17,5 371,02 
1 10,01 1 15,03 396,06 

Agent 1,5 
 

0,5 24 25,5 539,25 
1 10,01 1 15,03 564,30 

Agent 1,5 16 
  

17,5 313,26 
0 0 0 0 313,26 

Agent 6 4,5 2,5 16 29,5 564,54 
7 70,07 4 60,12 695,73 

Caporal 5,5 16 3,5 
 

25,0 447,66 
7 70,07 4 60,12 577,85 

Agent 6,5 16 3,5 
 

26,0 464,18 
7 70,07 4 60,12 594,37 

Agent 6 20 3,5 
 

30,0 528,04 
7 70,07 4 60,12 658,23 

Agent 6,5 16 11,5 8 41,5 788,58 
7 70,07 4 60,12 918,77 

Caporal 4,5 16 3,5 
 

24,0 431,14 
7 70,07 4 60,12 561,33 

Agent 6,5 16 3 
 

25,5 454,42 
6 60,06 2 30,06 544,54 

Agent 
 

9 1,5 25 35,0 717,30 
3 30,03 0 0 747,33 

Agent 5,25 21 4 
 

30,5 543,44 
8 80,08 4 60,12 683,64 

Agent 1 
 

0,5 24 25,5 531,00 
1 10,01 1 15,03 556,04 

Agent 1 
 

0,5 16 17,5 362,76 
1 10,01 1 15,03 387,80 

Agent 5,5 4,5 3,5 16 29,5 576,80 
7 70,07 4 60,12 706,99 

Agent 10 16 
  

21,0 453,68 
0 0 4 60,12 513,80 

Caporal 6,5 
 

4 16 26,0 521,94 
7 70,07 4 60,12 652,13 

Agent 6 16 3,5 
 

25,5 455,92 
7 70,07 4 60,12 586,11 

Caporal 0,5 
 

1 24 25,0 532,50 
2 20,02 1 15,03 567,55 

Agent 0,5 16 
  

16,5 296,74 
0 0 0 0 296,74 
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Agent 1,5 16 
  

17,5 313,26 
0 0 1 15,03 328,29 

 102, 
75 

243 56,5 217 619,3 11745,12 98 980,98 56 841,68 
13567,7

8 

 
 
 
  

 
28.Concessió d'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i de juliol de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
6902/2013 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 694,20 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juny i de juliol de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 6902/2013 de serveis socials. 

 
 

 
29.Concessió d'ajut econòmic de 416,95 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 i d’aigua dels mesos de 
gener i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3155/2012 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 416,95 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 i d’aigua dels mesos de 
gener i d’abril de 2017  per a la família que figura a l'expedient 3155/2012 de serveis 
socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 236,76 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener, de març i de maig de 2017 i d’aigua del mes 
d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3960/2012 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 236,76 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener, de març i de maig de 2017 i d’aigua del 
mes d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3960/2012 de serveis 
socials. 
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31.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 
4684/2012 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 273,75 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 

de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 4684/2012 de 
serveis socials. 

 
 

 
32.Concessió d'ajut econòmic de 1.525,21 € corresponent al 100% de les despeses  
d’allotjament dels mesos de maig i de juny 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 1.521,21 € corresponent al 100 % de les despeses   
d’allotjament del mes de maig i de juny 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. 

 
 

 
33.Concessió d'ajut econòmic de 298,00 € corresponent al 100% de les despeses del CAU 
de l’any 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 298,00 € corresponent al 100% de les quotes del CAU de 

l’any 2017  per a la família que figura a l'expedient 1622/2015 de serveis socials.  
 
 

 
34.Aprovació de la realització de les activitats del projecte La Garriga pel Foment de la 
Pau: Dona, Guerra i Pau. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 realització de les activitats del projecte La Garriga pel Foment de la Pau, 
Dona, Guerra i Pau per un import total de 3.157,05 €. 
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35.Aprovació del pagament de la quota de soci al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 despesa corresponent a la quota de soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per un import de 1.100,00 € 
 

 
36.Aprovació del pagament de la quota 2017 de soci de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 despesa corresponent a la quota 2017 de soci de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per un import de 123,00 € 
 

 
37.Acceptació recurs material “Supervisió d’equips dels serveis socials bàsics”, de la 
Diputació de Barcelona. 
 
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.Acceptar el recurs material “Supervisió d’equips dels serveis socials bàsics” de la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 
 

 
38.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no   
conductor/a, JBM. 
 
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. JBM en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
39.Aprovació de la justificació de Serveis Socials  
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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 31/07/2017: 
 

• Exp. 3547/2012  Import subvenció: 67,50 € (75% cost total de la despesa per la 
compra d’unes ulleres).  

• Exp. 1163/2015  Import subvenció: 416,55 € (50% cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de maig i de juny de 2017). 

 
JGL de data 30/01/2017: 
 

• Exp. 4684/2012: Import subvenció: 479,50 € (50% de les despeses de la despesa de 
menjador dels mesos de genera a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import 
del mes de juliol per import de 63,00 €. 

• Exp. 3444/2013: Import subvenció: 479,50 € (50% de les despeses de la despesa de 
menjador dels mesos de genera a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import 
del mes de juliol per import de 63,00 €. 

 
 

 
40.Autorització retorn fiança pel muntatge de la barra de bar del concert La Garriga, nits 
d’estiu a l’Associació “El Brou del Mestre”   
 
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. Autoritzar la devolució de la fiança de 300 euros a l’entitat “El Brou del Mestre”. 
2. Notificar el present acord als interessats. 
 
 

 
41.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Maurí per l’any 2017 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
42.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Fornells-Pla i Conxa Sisquella per l’any 2017. Aprovació bestreta del 50%. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 
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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 

Garriga i  la Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella per aquest any 2017. 
2.  Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

203 33300 48007 Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella del Pressupost 
Municipal de l’any 2017 i per un import de 7.650€. 

 
 

 
43.Aprovació de les activitats programades per a les VI Jornades Modernistes de la 
Garriga 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat 
 
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 activitats programades per a les VI Jornades Modernistes de la Garriga. 
2. Imputar la despesa, per un import de 10.191,54 €, a l’aplicació pressupostària 204 

33605 22799 Activitats i esdeveniments. Empreses i professionals i la despesa de 1.000€ 
a l’aplicació pressupostària 204 33605 22750 Activitats i esdeveniments. Sonorització i 
il·luminació del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
44.Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del c. Rosselló d’Amunt, núm.9 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i el Sr. 
Antonio Gazo Fuster, propietari de la Torre Edelweiss, al carrer Rosselló 
d’Amunt, núm. 9 per a la realització de visites guiades turístiques al seu 
interior, en el marc del projecte del Centre de Visitants de la Garriga, i segons 
les condicions descrites a les clàusules del conveni. 

 
 

 
45. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a centres 
educatius (escoles o instituts) per a la realització d’activitats o actuacions dins del 
programa dels jocs escolars de l’ajuntament de la Garriga, any 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Turisme 
 
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 convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat que tot l’alumnat del 
municipi de la Garriga pugui tenir accés a una pràctica poliesportiva dins del seu centre 
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educatiu, acostar la pràctica de l’activitat física a tots els alumnes/as de l’escola, en 
especial al col·lectiu de les nenes i les noies així com la integració dels/ de les alumnes/as 
nouvinguts/des a través de la pràctica esportiva i la transmissió de valors a través de 
l’esport. 
 
 

 
46.Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció de dos marcadors electrònics 
 
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. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consten a l’inventari de 

béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’indiquen, com a efectes no 
utilitzables per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

2. Donar de baixa de l’inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic B03 
“Deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció”.  

3. Procedir a lliurar els béns moble per a la seva retirada i destrucció.  
 
 

 
47.Aprovació de la Modificació de les prescripcions del document informatiu del projecte 
constructiu de supressió dels passos a nivell del p.k. 36/434 i p.k. 37/492 de la línia 
Barcelona Ripoll al terme municipal de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori 
 
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 de les prescripcions del document informatiu del projecte 
constructiu de supressió dels passos a nivell del p.k. 36/434 i p.k. 37/492 de la línia 
Barcelona Ripoll al terme municipal de la Garriga acordades per la junta de govern local 
en sessió de data 27-3-2017, en els termes següents: 
 
1.1. En relació al nou pas inferior per vianants del p.k. 37/550 que caldrà prolongar la 
vorera que se situa on hores d’ara hi ha les escales d’accés a l’estació fins a la cantonada 
de la vorera sud del passeig Ignasi Sala per tal de poder crear un pas de vianants a la 
cruïlla. 
 
1.2. La reurbanització de la carretera BP 5107 es limitarà a la seva repavimentació ja que 
l’afectació de la supressió del pas a nivell del p.k. 37/550 afecta de manera exclusiva a la 
circulació de vehicles. 
 
1.3. Caldrà repavimentar exclusivament aquells vials que segons l’estudi de trànsit i 
simulació de mobilitat a la Garriga redactat per la Diputació de Barcelona siguin 
necessaris i per tant, se n’exclou l’avinguda de Catalunya, l’avinguda de Santa Margarida 
entre la carretera de Samalús i el carrer can Poi del Bosc, el carrer can Poi del Bosc entre 
l’avinguda santa Margarida i el carrer Pere Ballús i el mateix carrer Pere Ballús entre els 
carrers Padró i can Poi del Bosc. 
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1.4. En la millora dels camins existents de la zona del pas a nivell del p.k. 36/464 caldrà  
adequar un pas de vianants i bicicletes que aprofiti el pas soterrat que hi ha a l’alçada del 
bosc de Malhivern i que enllaci amb els camins existents a llevant i ponent de la línia de 
ferrocarril. Aquesta actuació s’ha d’incloure dins el projecte de duplicació de via de la 
línia R3 de rodalies entre Parets i la Garriga ja que l’actuació afecta l’espai protegit del 
bosc de Malhivern i per tan és objecte de declaració d’impacte ambiental. Per tant, 
l’actuació no s’inclou en l’estudi informatiu. 
 
1.5. La reurbanització de l’entorn de l’estació s’ha de fer segons el plànol que es va 
adjuntar, amb les lògiques limitacions físiques que l’aixecament topogràfic detallat i el 
replanteig de les obres imposin. En particular, caldrà encaixar el nou edifici de serveis que 
es preveu construir a la zona de l’aparcament. 
 
2.- Notificar el present acord a ADIF i a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i 
efectes. 
 
 

 
48.  Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació 13è trimestre (juliol, 
agost i setembre 2017). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de via pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1r. Aprovar la liquidació núm. 2017/00007937 d’import 675,00 €, corresponent a la taxa 
per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de juliol, 
agost i setembre de 2017, la qual s’adjunta com a document annex, amb expressió dels 
recursos i terminis de pagament. 
 
 

 
49. 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  12 de setembre de 2017 per un 
import de 381.212,49 €  
 
 
 

 
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: 
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50. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva  
per a esportistes amb necessitats econòmiques de la garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’esports 
 
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 convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de: ajudar a la pràctica 
esportiva a  infants i joves, que visquin a la Garriga que per motius econòmics no hi poden 
accedir, la practica física/esportiva entre la població per tal de fomentar hàbits saludables 
entre els nens i joves  de la Garriga i que tots els habitants de la Garriga puguin tenir 
accés a la pràctica del seu esport en bones condicions, per a l’exercici 2017, en el marc de 
les Bases Reguladores aprovades per el Ple de data 26 de juliol de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 


