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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 
D´OCTUBRE DE 2017  2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE 

DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

 
 

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 103/2017) 
(r.e. E/ 5442/2017) 
 
Descripció obra 
Substitució de paviments, rajoles i pintura del local a la Carretera Nova 93 de la Garriga. 
 

B)  (O.Me 105/2017) 
(r.e. E/ 2513/2017) 
Descripció obra 

Instal·lació d’elevador en habitatge unifamiliar i reforma interior al carrer Pedres 
Blanques 12 de la Garriga. 
 

C)  (O.Me 106/2017) 
(r.e. E/ 5640/2017) 
Descripció obra 
Enderroc d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Francesc 115 de la 
Garriga. 
 

D) (O.Me 108/2017) 
(r.e. E/ 5661/2017) 
Descripció obra 
Reformes d’un local per adequar-lo com a sala d’estar i bany i incorporar-lo a habitatge 
existent consistent en: modificar l’escala interior, creació d’accés a la nova sala d’estar, 
modificació d’obertura exterior, creació de nova cambra higiènica al carrer Can Xic 
Corder 21 de la Garriga. 
 

E)  (O.Me 104/2017) 
(r.e. E/ 5468/2017) 
Descripció obra 
Modificació de la tanca del jardí ampliant l’accés de vehicles per tal de fer-lo practicable i 
funcional a les necessitats actuals i realitzant una entrada independent de vianants al 
Passeig 92 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: 
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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 72/2017) 

             (r.e.2515/2017) 
Descripció obra 

Obertura de rasa de 0,7 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al Carrer Banys 71 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: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Ctra Nova, 93 
2017/0009944 
2017/020/000140 

ICIO 94€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 

Pedres Blanques, 

12 
2017/0009945 
2017/020/000141 

ICIO 37,06€ 
TAXA OME 28,50€ 

Sant 

Francesc,115 
2017/0009948 
2017/020/000142 

ICIO 279,60€ 
TAXA OME 28,50€ 

Can Xic Corder, 

21 
2017/0009950 
2017/020/000143 

ICIO 729,64€ 
TAXA OME 28,50€ 

Passeig, 92 
2017/0009952 i 
2017/0009953 
2017/020/000144 

ICIO 6,16€ 

TAXA OME 0€  

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Banys, 71 
2017/0009955 
2017/020/000145 

ICIO 4,19€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 
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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/5379/2017 Calàbria 190 150€ 
E/5409/2017 

 
Banys 89 

 
150€ 

E/5540/2017 

 
Banys 84 

 
150€ 

E/5594/2017 

 
Carretera Vic 24-34 

 
150€ 

E/3487/2017 

 
Pins 21, 3r 6a 

 
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/3487/2017 

 
Pins 21, 3r 6a 

 

E/3487/2017 

 
 
 

 
 

6. Varis 47/2017: placa de gual, Ronda del Carril, 6 de la Garriga 
(r.e. 5579/2017) 
 

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 47/2017) 
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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 

5579/2017 Ronda carril, 6 
2017/0009956 
2017/015/000021 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
7.Aprovació de la celebració del Concert de Castanyada 2017 
 
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 l’activitat consistent en un concert de Castanyada 2017 a la pista 
poliesportiva número 2. 
 

 

 
8. Adjudicació del contracte de serveis de formació per dur a terme el programa Montseny 
a l’ Escola 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: Se 09/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d’adjudicació 
 

 

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 el contracte de serveis de formació per dur a terme el programa 
Montseny a l’ Escola per un import de 36.000 euros i 7.560 euros d’IVA 

 
 

 
9.Liquidació de quotes del curs 2017/18, durant el mes de setembre de 2017, de nous 
alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
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 per un import total de 472,41 €, que amb les reduccions 
aplicades és d’import 409,42 €, corresponents a quotes del curs 2017/18 de nous 
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alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 
 

 

 
10.Concessió de tarifació social en la quota mensual de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues per al curs 2017/18  
 
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. Concedir tarifa reduïda en la quota mensual de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, durant el curs 2017/18, al/la següent alumne/a: 

  

Alumne/a Sol·licitant 
Quota 

mensual 

Percentatge 

reducció 

Quota 

mensual 

resultant 

Registre entrada 

instància 

V.C.G. M.G.S. 157,47 € 5% 149,60 € E/5412/2017 
 
 

 
11.Denegació de tarifació social en la quota mensual de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues per al curs 2017/18  
 
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. Denegar la tarifa reduïda en la quota mensual de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, durant el curs 2017/18, al/la següent alumne/a: 

  

Alumne/a Sol·licitant 
Quota 

mensual 

Percentatge 

reducció 

Quota 

mensual 

resultant 

Registre entrada 

instància 

N.L.C. I.C.M. 157,47 € 0% 157,47 € E/5374/2017 
 
 

 

 
12.Establiment com a dos dies festius de més a l’àmbit territorial municipal de la Garriga 
el diumenge 3 de juny (Corpus) i diumenge 30 de desembre (Campanya Nadal) per a l’any 
2018 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 

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. Comunicar a la Direcció General de Comerç la voluntat de fixar com a dos dies 
més d’obertura d’establiments en diumenges i festius per a l’any 2018 per a 
l’àmbit territorial del municipi de la Garriga, d’acord amb el que estableix la Llei 
3/2014 d’Horaris Comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció el diumenge 3 de juny i diumenge 30 de desembre.  

 

 

 
13.Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 8/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 58 andana 8ª del 
Cementiri de la Doma,. 

2. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 163 andana 8ª 
del Cementiri de la Doma. 

3. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 16 andana 13ª 
del Cementiri de la Doma, a favor del Sr. Diego Juan Fernández Morales i número 
de NIF 77 266 268 E. 

4. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 

5. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, oficina de la Garriga 
als respectius efectes tributaris. 

6. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
 

 

 
14.Correcció errada material en relació amb el nom del titular dels Drets Funeraris del 
nínxol B3-027 Bloc 3 número 0171, expedient 1/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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. Rectificar l’errada material comesa en el titular dels Drets Funeraris de nínxol B3-
027 Bloc 3 N0171 del Cementiri Nou, el titular del qual és la Sra Carmen 
Inmaculada Feria Cuevas, DNI 77 296 902 C en comptes de Francesc Mora Mora. 

 

 

 
15.Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 9/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 238 andana 9ª 
del Cementiri de la Doma, a favor de la Sra. Maria Dolores Costa Alonso i número 
de NIF 77 096 874 T. 

 
 

16.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat El 
Brou del Mestre per a la organització de la Castanyada 2017 
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació El Brou del Mestre per organitzar el concert de Castanyada 
2017. 

 

 

 
17.Concessió d'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % 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 3901/2012 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 400,00 € corresponent al 50 % 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 3901/2012 de serveis socials. 

 

 
18.Concessió d'ajut econòmic de 787,50 € 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 6056/2014 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 787,50 € 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 6056/2014 de serveis socials. 
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19.Concessió d'ajut econòmic de 807,75 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juliol i d’agost de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3403/2013 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 807,75 € 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 3403/2013 de serveis socials. 

 

 

 
20.Concessió d'ajut econòmic de 772,50 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
4278/2012 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 772,50 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 4278/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 772,50 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 

3. Notificar el present acord  a la família interessada. 
 

 

 
21.Concessió d'ajut econòmic de 458,18 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric i de gas dels mesos de març, de maig, de juliol i d’agost de 2017, 
per a la família que figura a l'expedient 2796/2012 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 458,18 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric i de gas dels mesos de març, de maig, de juliol i d’agost de 
2017, per a la família que figura a l'expedient 2796/2012 de serveis socials. 

 

 

 
22.Concessió d'ajut econòmic de 474,91 € corresponent al 75 %  de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer, d’abril i de juny de 2017 per a la família 
que figura a l'expedient 4287/2014 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 l'ajut econòmic de 474,91 € corresponent al 75 %  de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer, d’abril i de juny de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 4287/2014 de serveis socials i fer l’ingrés com a 
endossatari a ESTABANELL I PAHISA MERCATOR, S.A. 

 
 

23.Concessió d'ajut econòmic de 186,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport  dels mesos de setembre a desembre de 2017 per  a la família que figura a 
l'expedient 3124/2012 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 186,00 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  
dels mesos de setembre a desembre de 2017 per la família que figura a l'expedient 
3124/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 186,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 Atenció a 
les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Notificar el present acord  a la família interessada. 
 

 

 
24.Concessió d'ajut econòmic de 330,69 € corresponent al 75% de les despeses d’Escola 
Bressol Municipal, quotes de setembre a desembre  de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 7399/2014 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 330,69 € corresponent al 75 % de les despeses d’Escola 
Bressol Municipal, quotes de setembre a desembre  de 2017  per a la família que figura 
l'expedient 7399/2014 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 330,69 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 ACP. 
BEF. ASS Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
 
 

 
25.Concessió d'ajut econòmic de 191,50 € corresponent al 50% de la despesa d’un 
tractament dental   per a la persona que figura a l'expedient 3553/2015 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 l'ajut econòmic de 191,50 € corresponent al 50% de les despeses d’un 
tractament dental  per a la persona que figura a l'expedient 3553/2015 de serveis 
socials. 

 
 

26.Concessió d'ajut econòmic de 210,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
4627/2013 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 210,80 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 4627/2013 de 
serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 210,80 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
Menjador Ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a G.R. SANA LA GARRIGA, SL. 

3. Notificar el present acord  a les persones interessades. 
 

 

 
27.Concessió d'ajut econòmic de 216,92€  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 7096/2013 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 216,92 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
7096/2013 de serveis socials. 

 

 
28.Concessió d'ajut econòmic de 150,00 €  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 1784/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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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 150,00 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
1784/2016 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 150,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
menjador ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a TENO MENJADOR, S.L. 

3. Notificar el present acord  a la persona interessada. 
 

 

 
29.Concessió d'ajut econòmic de 430,44 €  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 3138/2012 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 430,44 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
3138/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 430,44 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts  
 

30.Concessió d'ajut econòmic de 867,68 €  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 4270/2013 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 867,68 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
dels mesos de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 
4270/2013 de serveis socials. 

 

 

 
31.Concessió d'ajut econòmic de 430,44 €  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 6056/2014 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 
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de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 430,44 € 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 
6056/2014 de serveis socials. 

 

 
32.Concessió d'ajut econòmic de 167,40 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador d’octubre a desembre de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
1238/2014 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 167,40 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
d’octubre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 1238/2014 de 
serveis socials. 

 

 

 
33.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. 

2. Imputar la despesa de 650,76 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
menjador ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a “7 I TRIA, S.A.”. 

3. Notificar el present acord  a la persona interessada. 
 

 
 

34.Concessió d'ajut econòmic de 421,60 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
831/2013 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 : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 421,60 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de setembre a desembre de 2017  per la família que figura a l'expedient 831/2013 de 
serveis socials. 

 

 

 
35.Concessió de subvencions de llibres i material escolar per el curs 2017-2018 per els 
alumnes d'educació infantil, primària i secundària dels centres d'ensenyament públic i 
privat concertat de la Garriga. 

 

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 333 subvencions de llibres i material escolar per al curs 
2017-2018 per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres 
d’ensenyament públic i privat concertat de La Garriga, que es relacionen a la llista 
annexa a l’expedient. 

 
36.Concessió de subvencions per activitats de lleure i casals d’estiu per a l’any 2017. 
 

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 59 subvencions per activitats de lleure i de casal d’estiu 
per a l’exercici 2017 per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i en 
aquells casos, que els infants, i/o adolescents tinguin reconegut un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%, la subvenció per casals d’estiu especialitzats 
fora del municipi, de conformitat amb l’informe de la treballadora Social. 

 

 
37.Acceptació recurs tècnic “Programa d’actuació municipal d’habitatge” 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 “Programa d’actuació municipal d’habitatge”  que 
oferta la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

 
38.Acceptació recurs tècnic “Intervenció en habitatges desocupats” de la Diputació de 
Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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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.Acceptar el recurs material “Intervenció en habitatges desocupats”  que oferta la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 

 

 
39.Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.15)  
 
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 tercera  pròrroga excepcional d’un contracte de cessió d’ús temporal a 
precari d’un habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 15 a  la Sra. Patricia 
Sánchez Pastor per un període de 6 mesos més,  amb efectes del dia 1 d’octubre de 
2017 i fins al 31 de març de 2018. 

 

 

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

 
41.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
IRR. 
 
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. IRR en la modalitat de titular conductor/a. 
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42.Aprovació de la justificació subvenció del vetllador del casal d’estiu entre AEE Manuel 
Blancafort i l’Ajuntament de la Garriga per a l’any 2017.   
 
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  conveni de Serveis Socials detallat  a continuació: 
JGL de data 22/05/2017 
 
Conveni de col·laboració entre AEE Manuel Blancafort  i l‘Ajuntament de la Garriga per 
a l’any 2017 i per un import de 2.000,00 € per col·laborar econòmicament amb una part 
del cost del vetllador  per a persones amb discapacitat (es justifica, mitjançant instància 
E/5384/2017 de data 28/09/2017, un import de 685,86 € per les despeses de vetllador del 
casal d’estiu).   
 

 

 
43.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: 
 
RA de data 4/10/2017:  

• Exp. 3674/2013  Import subvenció: 255,00 € (75 % del cost total de les despeses d’una 

pròtesi dental). 

• Exp. 5863/2014  Import subvenció: 170,00 € (50 % del cost total de les despeses d’una 

pròtesi dental). 

Vista que per acord de Junta de Govern Local es van aprovar el ajuts detallats a continuació:  

 

JGL de data 9/10/2017: 

 

• Exp. 5754/2014  Import subvenció: 691,50 € (75 % del cost total de les despeses de 

lloguer d’agost i de setembre de 2017). 

• Exp. 2234/2014 Import subvenció: 1.550,02 € (100% del cost total de les despeses 

d’allotjament dels mesos de juliol i d’agost de 2017). 

 
 

 
44.Autorització assistència al congrés “Blanc Festival”, als senyors Alfred Trujillo Arderiu 
i Josep Solé Baños, professors de l’EMAD de l’Ajuntament de La Garriga. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
RETIRAT 
 

 

 
45.Autorització assistència al curs de “Kinesiologia i aprenentatge”, a les Sres. Isabel 
Viñas Gomis i M. Lourdes Badell Molist, logopedes 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 de les Sres. Isabel Viñas Gomis i Lourdes Badell Molist, al 
curs de “Kinesiologia i aprenentatge”, que s’impartirà els dies 26 d’octubre, 9 i 23 de 
novembre, 4 i 21 de desembre de 2017 , 18 i 22 de gener, 1 i 15 de febrer, 1 i 15 de març 
i 12 d’abril de 2018 en horari de 17,30 a 21 hores ,al centre rosa Garriga de Mataró. 

 
 

 
46.Reconeixement antiguitat a efectes de percepció del 1er trienni a Isabel Mantecón 
Vallejo, professora de l’EMM (grup A1-22) 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. Reconèixer a la senyora Isabel Mantecón Vallejo, professora de l’EMM (grup A1-22), 
amb efectes des del dia 01/09/2017, 1er trienni . 

CATEGORI
A LABORAL 

GRU
P 

VENCIM
ENT   1er 
TRIENNI 

IMPORT 
TRIENN

I 

DEDICAC
IÓ   % 

IMPOR
T 

TRIEN
NI 

Professora  de  

Música 
A1 01/09/2017 43,52 € 30% 13,06 € 

 
 

 
47.Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
Catàleg 2017. Obertura franja perimetral de prevenció d’incendis forestals, Els 
Tremolencs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació. 
 

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. Acceptar l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de la Garriga 
per import de 11.220,00 € per a l’Obertura de la franja perimetral de prevenció 
d’incendis forestal dels Tremolencs, en el marc del Protocol general del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, i dins del Catàleg de Serveis 2017, establert d’acord amb el 
dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb data 20 de 
juliol del 2017. 

 

 

 
48.Agrupació de Defensa Forestal Montseny Congost (ADF). Aportació econòmica 2017.  
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. Concedir una aportació econòmica de 10.000,00 € a l’Agrupació de Defensa Forestal 
Montseny Congost, (ADF), amb NIF núm. G-58.394.768, en concepte de cofinançament 
del seu programa d’activitats i pressupost de l’any 2017 i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 101 13500 48021 Agrupació de Defensa Forestal. 

 
 

49. ocupació de via pública amb una parada de venda de castanyes torrades i de venda de 
globus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una parada de venda de 
castanyes torrades i de venda de globus al carrer Centre, a l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, els dies 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre del 2017. 

 
 

 
50. bar Boulangerie); ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Sonia Fernández Garcia, del 
forn de pa i cafeteria Boulangerie, per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 
48, segons s’estipula en plànol adjuntat, durant el mes d’octubre del 2017. 
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51. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Novembre – 
desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Xavier Garcia Ahufinger, del Bar 
Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els 
mesos de novembre i desembre del 2017. 

 
 

 
52.Fashionstorming 2016 SL (bar El Nou Trull); ocupació de via pública amb taules i 
cadires. Octubre – desembre 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a Fashionstorming 2016 SL (el bar El 
Nou Trull) per instal·lar una terrassa davant el seu establiment, situat al Passeig Dr. 
Vich número 10, amb la distribució de taules i cadires següents: 
 
• 11 taules amb cadires durant el mes d’octubre del 2017 
• 9 taules amb cadires durant els mesos de novembre i desembre del 2017 
 

 
 

53. 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 les dues relacions d’obligacions reconegudes de data  23 d’octubre de 2017 per un 
import de 579.688,18 €  
 

 

 

 

 


