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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2018, 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
17 DE SETEMBRE DE 2018

URBANISME
2.- Llicència d'obres per a l'actuació específica d'interès públic en sól no urbanitzable per
nova línia de fibra òptica per atendre estació base de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Llicència d'obres per a l'actuació específica d'interès públic en sól no urbanitzable per nova línia
de fibra òptica per atendre estació base de la Garriga
ACORD:
Primer. Concedir la llicència d’obres per delegació de Telefònica, de España, SAU pel projecte
per a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base de la Garriga que
se situa al Polígon 2 Parcel·les 78 i 23. La instal·lació es farà mitjançant 18 pals de fusta amb el
cable corresponent.

3.- Devolució avals de runes, vial i urbanització carrer Impremta 3
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució avals de runes, vial i urbanització carrer Impremta 3
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
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Expedient

Situació obra

5999/2018

Impremta 3

Quantitat a
retornar
1506,78€

4.- Devolució aval de runes carrer Calàbria 78, 1r 1a
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Calàbria 78, 1r 1a
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

2841/2018

Calàbria 78, 1r 1a

Quantitat a
retornar
150€

5.- Devolució aval de runes carrer Banys 15
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Banys 15
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

4016/2018

Banys 15

Quantitat a
retornar
150€

SERVEIS SOCIALS
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6.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor/a, Sr./Sra. FSY.
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ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no conductor/a,
Sr./Sra. FSY.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. FSY en la modalitat de titular no conductor/a.
7.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor/a, Sr./Sra. ASS.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no conductor/a,
Sr./Sra. ASS.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. JNJ en la modalitat de titular no conductor/a.

8.- Aprovació d'un ajut econòmic de 515,00€ corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2017/00571 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

²1S1L224T531X2I1P09FNM»
²1S1L224T531X2I1P09FNM»

Expedient núm.

1S1L224T531X2I1P09FN

Document 84213/2018

Aprovació d'un ajut econòmic de 515,00€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2017/00571 de Serveis
Socials.
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ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 515,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer
dels mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2017/00571 de
Serveis Socials.

9.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor/a, Sr./Sra. MMM.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no conductor/a,
Sr./Sra. MMM.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. MMM en la modalitat de titular no conductor/a.

10.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor/a, Sr./Sra. CCP.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no conductor/a,
Sr./Sra. CCP.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. CCP en la modalitat de titular no conductor/a.
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11.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2014/06148.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2014/06148.
ACORD:
Primer. Aprovar la segona justificació de la subvenció de 530,10€ corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que
consta a l’expedient de Serveis Socials núm. 2014/06148.

12.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat
conductor/a, Sr./Sra. TGB.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat conductor/a,
Sr./Sra. TGB.
13.- Aprovació d'un ajut econòmic de 624,82€ corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2015/01163 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 624,82€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2015/01163 de
Serveis Socials.
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Primer. Aprovar un ajut econòmic de 624,82€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer
dels mesos de maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2015/01163 de
Serveis Socials.

14.- Denegació de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat
conductor/a, Sr./Sra. FMC.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Denegació de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat conductor/a,
Sr./Sra. FMC per no acreditar el barem de mobilitat.
ACORD:
Primer. Denegar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. FMC en la modalitat de titular conductor/a, per no acreditar el barem de
mobilitat.

15.- Aprovació d'un ajut econòmic de 300,00€ corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2012/04732 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 300,00€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2012/04732 de Serveis
Socials.
ACORD:

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

²1S1L224T531X2I1P09FNM»
²1S1L224T531X2I1P09FNM»

Expedient núm.

1S1L224T531X2I1P09FN

Document 84213/2018

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Primer. Aprovar un ajut econòmic de 300,00€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer
dels mesos de juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2012/04732 de
Serveis Socials.
16.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials
núm. 2013/09886.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2013/09886.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 170,92€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos des de gener fins a març de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2013/09886.

17.- Aprovació d'un ajut econòmic de 1.012,32 € corresponent al 100% de les despeses de
subministrament d'aigua dels mesos d'octubre de 2014, d'abril, d'agost i d'octubre de 2016
i de gener, d'abril i de juliol de 2017 en benefici de la família de l'expedient aupac
6394/2018.
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació.

18.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador des d'abril fins
a juny de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
12264/2013.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador des d'abril fins a juny de
2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2013/12264.
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Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 346,80€ corresponent al 100% de les
despeses de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que
consta a l’expedient de Serveis Socials núm. 2013/12264.

19.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos des
d'abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis
Socials núm. 2013/10250.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos des d'abril
fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2013/10250.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 201,35€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2013/10250.

20.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials
núm. 2016/02053.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2016/02053.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 324,87€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos des de gener fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2016/02053.
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21.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials
núm. 2014/01238.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2014/01238.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 170,50€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2014/01238.

22.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos
d'abril a juny de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2012/01099.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos d'abril a juny
de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2012/01099.
ACORD:
Primer. Aprovar la segona justificació de la subvenció de 173,38€ corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos d’abril a juny de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2012/01099.

23.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos
d'abril a juny de 2018 en benefici de la família que consta a expedient Serveis Socials núm.
2013/01574.
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ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos d'abril a juny
de 2018 en benefici de la família que consta a expedient Serveis Socials núm. 2013/01574.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 243,32€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos d’abril a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l’expedient
de Serveis Socials núm. 2013/01574.

24.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials
núm. 2013/04627.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2013/04627.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 173,60€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2013/04627.

25.- Denegació de targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb
discapacitat.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
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Denegació de la targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat.
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ACORD:
Primer. Denegar la concessió de la targeta d’aparcament col·lectiva per a persones amb
discapacitat a el/la Sr/a. SGP, per no acreditar l’ús exclusiu del transport col·lectiu per a
persones amb discapacitat amb el barem de mobilitat.
Segon. Notificar l’acord a la persona interessada.
Tercer. Fer constar que contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

26.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 200,00€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4490/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un import de
200,00 € en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4490/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 200,00 €, corresponent al 100% de l’ajut per activitats de
lleure i casals d’estiu per a l’any 2018 en benefici de la família que figura a l’expedient
d’AUPAC 4490/2018 de Serveis Socials.

27.- Concessió d'ajut econòmic de 251,61 € corresponent al 75 % e les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig, de juliol i d'agost de 2018 i de gas dels mesos
de maig i d'agost de 2018 per a la família que figura a l'expedient 2012/2749 de Serveis
Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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Concessió d'ajut econòmic de 251,61 € corresponent al 75% de
les despeses de
subministrament elèctric i de gas dels mesos de maig, de juliol i d’agost de 2018 per a la
família que figura a l'expedient 2012/2749 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 251,61 € corresponent al 75% de les despeses de
subministrament elèctric i de gas dels mesos de maig, de juliol i d’agost de 2018 per a la família
que figura a l'expedient 2012/2749 de Serveis Socials.

28.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 1.183,80€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4281/2018.
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació.

29.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 154,50€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4351/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un import de
154,50€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4351/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 154,50€, corresponent al 50% de l’ajut per activitats de
lleure i casals d’estiu per a l’any 2018 en benefici de la família que figura a l’expedient
d’AUPAC 4351/2018 de Serveis Socials.

30.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 200,00€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4437/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un import de
200,00 € en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 4437/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 200,00 €, corresponent al 100 % de l’ajut per activitats de
lleure i casals d’estiu per a l’any 2018 en benefici de la família que figura a l’expedient
d’AUPAC 4437/2018 de Serveis Socials.

31.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat
conductor/a, Sr./Sra. MBM.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat conductor/a,
Sr./Sra. MBM.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. MBM en la modalitat de titular conductor/a.

32.- Rectificació d'errada material de l'acord JGL de data 18/06/2018 en relació a l'import
aprovat en la concessió de l'ajut despeses de subministrament elèctric dels mesos de gener
i de març de 2018 per a la família que figura a l'expedient 2018/00603 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Rectificació d'errada material de l'acord JGL de data 18/06/2018 en relació a l'import aprovat en
la concessió de l'ajut despeses de subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de
2018 per a la família que figura a l'expedient 2018/00603 de Serveis Socials.
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PRIMER. Rectificar l’errada material comesa en l’acord de JGL de 3/07/2018, en relació amb
l’import de l’ajut concedit a la persona que figura a l’expedient 2018/00603 de Serveis Socials i
que és de 482,55 €.

33.- Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor/a, Sr./Sra. CAP.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Concessió de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no conductor/a,
Sr./Sra. CAP.
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/la Sr/a. CAP en la modalitat de titular no conductor/a.

34.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 118,29€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 6297/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un import de
118,29€ en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC 6297/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 118,29€ corresponent a l’ajut per activitats de lleure i
casals d’estiu per a l’any 2018 per a la família que figura a l’expedient d’AUPAC 6297/2018.
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35.- Aprovar la convocatòria de subvencions per l'impost de béns immobles per a les
famílies monoparentals i a les persones vídues per a l'exercici 2018 mitjançant el
procediment de concurrència competitiva,
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ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovar la convocatòria de subvencions per l’impost de béns immobles per a les famílies
monoparentals i a les persones vídues per a l’exercici 2018 mitjançant el procediment de
concurrència competitiva,
ACORD:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per l’impost de béns immobles per a les
famílies monoparentals i a les persones vídues per a l’exercici 2018 mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores aprovades en sessió plenària
de 27 de gener de 2010.

36.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials
núm. 2016/04110.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
juny de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de Serveis Socials núm.
2016/04110.
ACORD:
Primer. Aprovar la segona justificació de la subvenció de 173,60€ corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos des d’abril fins a juny de 2018 en benefici de la família que
consta a l’expedient de Serveis Socials núm. 2016/04110.
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37.- Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de
l'Ajuntament de la Garriga, per un import de 53,80 € en benefici de la família de
l'expedient d'AUPAC 1637/2018.
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ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de l'Ajuntament
de la Garriga, per un import de 53,80 € en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC
1637/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 53,80 € corresponent al complement de l’ajut de llibres i
material escolar de l’any 2017 per a la família que figura a l’expedient d’AUPAC 1637/2018.

38.- Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de
l'Ajuntament de la Garriga, per un import de 30,00 € en benefici de la família de
l'expedient d'AUPAC 1654/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Educació Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de l'Ajuntament
de la Garriga, per un import de 30,00 € en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC
1654/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 30,00 € corresponent al complement de l’ajut de llibres i
material escolar de l’any 2017 per a la família que figura a l’expedient d’AUPAC 1654/2018.

39.- Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de
l'Ajuntament de la Garriga, per un import de 25,20 € en benefici de la família de
l'expedient d'AUPAC 1589/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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Aprovació del complement de l'ajut de llibres i material escolar de l'any 2017 de l'Ajuntament
de la Garriga, per un import de 25,20 € en benefici de la família de l'expedient d'AUPAC
1589/2018.
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’ajut econòmic de 25,20 € corresponent al complement de l’ajut de llibres i
material escolar de l’any 2017 per a la família que figura a l’expedient d’AUPAC 1589/2018.

40.- Aprovació de la justificació de la subvenció econòmica atorgada mitjançant conveni a
la Fundació Asil Hospital per a la realització de les Colònies de la gent gran.
ÀREA FUNCIONAL
Gent Gran
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció econòmica atorgada mitjançant conveni a la
Fundació Asil Hospital per a la realització de les Colònies de la gent gran.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’entitat Fundació Asil
Hospital i l‘Ajuntament de la Garriga per un import de 6.000,00 € segons conveni aprovat per
Resolució d’Alcaldia de data 10/07/2018.

41.- Aprovació de les activitats per commemorar el Dia Interrnacional de la Pau.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de les activitats per commemorar el Dia Interrnacional de la Pau
ACORD:
Primer. Aprovar la realització de les activitats per conmemorar el Dia Internacional de la Pau
per un import total de 850,85 €.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

²1S1L224T531X2I1P09FNM»
²1S1L224T531X2I1P09FNM»

Expedient núm.

1S1L224T531X2I1P09FN

Document 84213/2018

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

ENSENYAMENT
42.- Aprovació de l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament d'un PFI, de la modalitat PIP, durant el curs 2018-2019
ÀREA FUNCIONAL
Ensenyament
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament
d'un PFI, de la modalitat PIP, durant el curs 2018-2019
ACORD:
Primer. Aprovar l’acceptació de l’ajut econòmic de 23.266,32 €, atorgat per la Diputació de
Barcelona, per a la realització d’un PFI, en la modalitat PIP, d’Auxiliar en treballs de fusteria i
instal·lació de mobles, durant el curs 2018-2019.

43.- Aprovació de l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la
realització d'un Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau
mitjà durant el curs 2018/19
ÀREA FUNCIONAL
Ensenyament
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la realització d'un
Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà durant el curs
2018/19
ACORD:
Primer. Aprovar l’acceptació de l’ajut econòmic de 12.930,74 €, atorgat per la Diputació de
Barcelona, per a la realització d'un Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius
de grau mitjà, durant el curs 2018/19.
SERVEIS A LES PERSONES
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44.- Aprovació de la 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 i instituts) per a la realització d'activitats o
actuacions dins del programa dels jocs escolars de l'Ajuntament de la Garriga, any 2018.
ÀREA FUNCIONAL
Esports
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la 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 i instituts) per a la realització d'activitats o actuacions dins del programa dels
jocs escolars de l'Ajuntament de la Garriga, any 2018
ACORD:
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 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.

SECRETARIA
45.- Aprovació de l'acceptació de la subvenció del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al finançament de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la
Garriga, corresponent al curs 2016/17
ÀREA FUNCIONAL
Ensenyament
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'acceptació de la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al finançament de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga, corresponent
al curs 2016/17
ACORD:
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Primer. Aprovar l’acceptació de la subvenció d’import total 159.780,78 €, atorgada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de cicles de
formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits a l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de la Garriga, durant el curs 2016/17.

46.- Aprovació del segon pagament de la quota exercici 2018 en concepte d'aportació com
a membre integrant del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
demarcació de Granollers
ÀREA FUNCIONAL
Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del segon pagament de la quota exercici 2018 en concepte d'aportació com a membre
integrant del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de
Granollers
ACORD:
Primer. Aprovar en concepte de quota d’associat per a l’exercici 2018, el pagament del segon
pagament del 50% per import de 35.771’83 euros al Consorci Teledigital Granollers, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària següent: 100 49100 46700 Aportació Consorci TDT.

47.- Aprovació de l'acceptació del recurs tècnic "Joves en transició", atorgat per la
Diputació de Barcelona, dins els "Projectes d'orientació en les transicions educatives" del
Catàleg de Serveis 2018
ÀREA FUNCIONAL
Ensenyament
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'acceptació del recurs tècnic "Joves en transició", atorgat per la Diputació de
Barcelona, dins els "Projectes d'orientació en les transicions educatives" del Catàleg de Serveis
2018
ACORD:
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Primer. Aprovar l’acceptació del recurs tècnic “Joves en transició” atorgat per la Diputació de
Barcelona, dins els “Projectes d’orientació en les transicions educatives” del Catàleg de Serveis
2018.

HISENDA
48.- Aprovació liquidacions generades per la taxa d'expedició de documents
adminsitratius, segons ordenança T10.
ÀREA FUNCIONAL
Tresoreria
ACORD:
Primer. Aprovar les liquidacions tributàries generades per l’expedició de documents
administratius, segons el següent quadre:
Nom
A.M.B
C.PROP.
FINQ.T

Objecte
C.Llerona,68
C.Ctra.Nova,31
Clopers-c.Can Noguera

Liquidació
2018/6720
2018/6721
2018/7814

Import
36,85€
36,85€
36,85€

Expedient Aupac
3547/2018
5248/2018
6963/2018

49.- Aprovació relació d'obligacions reconegudes JGL 17/09/2018
ÀREA FUNCIONAL
Intervenció
IDENTIFICACIÓ
Aprovació relació d'obligacions reconegudes JGL 17/09/2018
ACORD:
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 17 de setembre de 2018 per un import de
413.319,36 €
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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2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords:

50.- Aprovació de la justificació dels ajuts per a esportistes de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL
Esports
IDENTIFICACIÓ
Justificació subvenció, Ajuts Esportistes de la Garriga
ACORD:
Primer. Aprovar les justificacions de les subvencions per a esportistes amb necessitats
econòmiques de La Garriga, per un import total de 5.242€.

51.- Aprovació d'un ajut econòmic de 1.857,09 € corresponent al 75 % de la despesa d’un
ingrés terapèutic corresponent al mes de juliol de 2018 per a la família que figura a
l'expedient 2013/05464 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 1.857,09 € corresponent al 75 % de la despesa d’un ingrés
terapèutic corresponent al mes de juliol de 2018 per a la família que figura a l'expedient
2013/05464 de serveis socials.
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 1.857,09 € corresponent al 75 % de la despesa d’un
ingrés terapèutic corresponent al mes de juliol de 2018 per a la família que figura a l'expedient
2013/05464 de serveis socials.
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