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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE
JUNY DE 2018, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE DESEMBRE,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
URBANISME
2.- Llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge carrer Consell 67 PB
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Llicència d'obres canvi d'ús de local a habitatge carrer Consell 67 PB
ACORD:
Primer. Concedir la llicència d’obres següent:
Descripció de l’obra:
Canvi d’ús de local a habitatge a la planta baixa de l’edifici del Consell número 67, segons
projecte bàsic de data “març 2018”.
L’edifici es troba en situació de volum disconforme amb el planejament vigent. L’edifici
existent té planta baixa més 2 plantes. La seva ocupació en planta és superior a la permesa pel
planejament actual, no obstant s’ha calculat la densitat edificatòria i justificat el seu compliment
tenint en compte la part construïda dins de la fondària edificable permesa pel planejament
vigent.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

3.- Llicència d'obres al carrer Manel Raspall, 3

ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
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ACORD:
Primer. Concedir la llicències urbanística a Maria Lluïsa Colomer Guanyabens següent:
Descripció de l’obra
Reforma d’un habitatge unifamiliar alineat a vial segons projecte redactat per Manel Alemany
Colomer, visat pel Col·legi d’aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de
Barcelona amb el número AYK158 en data 5 d’abril de 2018 i promoguda per la Sra. Maria
Lluïsa Colomer Guanyabens al carrer Manuel Raspall 3.
La intervenció comporta l’enderroc d’un cobert d’instal·lacions i d’un envà per engrandir la
sala-menjador, l’adequació de les instal·lacions, la reforma interior del bany de la planta
primera i la substitució el paviment de tot l’habitatge.
L’edifici es troba dins de l’entorn delimitat com a Illa Raspall.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

4.- Llicències d'obres carrer Can Noguera 64-68
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Llicències d'obres carrer Can Noguera 64-68
ACORD:
Primer. Concedir a ISIDRO BALLÚS CRUELLS la llicència d’obres següent:
Descripció de l’obra
Reforma i consolidació de coberta sense augmentar el volum existent consistent en substituir les
bigues de fusta per unes de formigó, col·locació d’entrebigat ceràmic, aïllament tèrmic i teula
ceràmica.
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S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

5.- Llicència obres carrer del Bosc: arrranjament pou Aigües Vilanova
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Llicència obres carrer del Bosc: arrranjament pou Aigües Vilanova
ACORD:
Primer. Concedir a AIGÜES VILANOVA, la llicència d’obres següent:
Descripció:
Arranjament pou al Carrer del Bosc de La Garriga.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

6.- Llicència d'obres Passeig dels Til·lers 19: obertura rasa
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Llicència d'obres Passeig dels Til·lers 19: obertura rasa
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

7.- Llicència d'obres passatge Vil·la Romana 65-67
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
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Llicència d'obres passatge Vil·la Romana 65-67
ACORD:
Primer. Concedir la llicències urbanística a Anna Termes Badia i Àlex Hernández
Martínez seguent:
Descripció
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina i situat sobre dues parcel·les de
205,324m2 cadascuna promogut per Anna Termes Badia i Àlex Hernández Martínez i segons
projecte bàsic no visat i redactat per l’arquitecte Gabriel Nualart Berbel.
El projecte opta per una solució energètica a base de l’aerotèrmia per terra radiant i obtenció
d’ACS.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

8.- Devolució aval de runes carrer Ceràmica 33, bx D
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Ceràmica 33, bx D
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

2318/2018

Ceràmica 33, baixos D

Quantitat a
retornar
150€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

9.- Devolució d'ingressos indeguts carrer Centre, 35
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IDENTIFICACIÓ
Devolució d'ingressos indeguts carrer Centre, 35
ACORD:
Primer. Aprovar la devolució de la quantitat de 114.91€ corresponent al 95% de la
bonificació de l’ICIO i al 100% de la taxa de comunicació d’obres, abonada, a la senyor
senyora Begoña Ortega Marín per les obres del carrer Centre, 35 de la Garriga.

10.- Devolució d'ingressos indeguts carrer Ametlla 8-10
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució d'ingressos indeguts carrer Ametlla 8-10
ACORD:
Primer. Aprovar la devolució de la quantitat de 116,01€ corresponent al 90% de taxa de
comunicació d’obres, abonada en la seva totalitat el passat 5 d’abril de 2018 en el moment
de la sol·licitud de llicència, al senyor Vicenç Rochina Pascual en representació de la
Comunitat de Propietaris del c.Ametlla,8-10 de la Garriga.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
11.- Devolució aval de vial carrer Berguedà 12
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
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Devolució aval de vial carrer Berguedà 12
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

601/2017

Berguedà 12

Quantitat a
retornar
550€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

12.- Devolució aval de runes carrer Rosselló 12
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Rosselló 12
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

354/2017

Rosselló 12

Quantitat a
retornar
1.057,10€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

13.- Devolució aval de runes carrer Can Noguera 81
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
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ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra
Can Noguera 81

2846/2018

Quantitat a
retornar
150€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

14.- Devolució aval de runes Passatge Fra Benet 2, 2n C
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes Passatge Fra Benet 2, 2n C
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

2905/2018

Passatge Fra Benet 2, 2n C

Quantitat a
retornar
150€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

15.- Devolució aval de runes carrer Can Noguera 70
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
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ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

3726/2018

Can Noguera 70

Quantitat a
retornar
150€

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
SERVEIS SOCIALS
16.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març 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
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2014/06148.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 512,40 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2014/06148.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

17.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2013/07096.
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2013/07096.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 174,02 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2013/07096.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

18.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2013/04270.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2013/04270.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 678,54 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2013/04270.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

19.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2014/02715.
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2014/02715.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 152,76 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2014/02715.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
20.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2014/06056.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 446,50 € corresponent al 75% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2014/06056.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

21.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2012/02219.

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

²2T3S5B4M20431B6G0V5QY»
²2T3S5B4M20431B6G0V5QY»

Expedient núm.

2T3S5B4M20431B6G0V5Q

Document 52805/2018

Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2012/02219.

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

ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 515,81 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2012/02219.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

22.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2016/01784.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 412,50 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2016/01784.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

23.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2012/03885.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2012/03885.
ANTECEDENTS DE FET
Vist que per acord de la Junta de Govern local es va aprovar l’ajut detallat a continuació:
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Exp. Serveis Socials 2012/03885 Import subvenció: 376,75 € (50% del cost total de
despeses de menjador dels mesos de gener a juny de 2018).

Vist que l’empresa Teno Menjador, SL, ha presentat factures de gener a març de 2018 per un
import de 376,75 €.
Vist l’informe del Tècnic de serveis socials.
Vist la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/01/2018 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries enmatèria de serveis socials per a
l’exercici 2018, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 29/01/2018, amb entrada en vigor a
l’endemà de la seva publicació.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. No
obstant això, cal tenir en compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta
de Govern Local pel decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 376,75 € corresponent al 50% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2012/03885.
Segon. Imputar la despesa de 376,75 € a l’aplicació pressupostària 207-23101-48002 d’ajut
menjador ajuntament i fer el pagament com endossatari a Teno Menjador, SL.
Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.. 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
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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

24.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2013/09717.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2013/09717.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 565,12 € corresponent al 25% de des
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2013/09717.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

25.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2012/02208.

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2012/02208.
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Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 480,21 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2012/02208.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

26.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2012/01099.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 164,32 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2012/01099.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

27.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2017/02810.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a l’expedient de serveis socials núm.
2017/02810.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 148,52 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2017/02810.
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S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

28.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2015/01622.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 335,49 € corresponent al 100% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2015/01622.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

29.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2013/04627.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 166,40 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2013/04627.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
30.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2017/03657.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 136,40 € corresponent al 75% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2017/03657.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

31.- Aprovació d'un ajut econòmic de 187,89 € corresponent al 75% de les despeses de
subministrament elèctric del mes de març de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2014/01238 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 187,89 € corresponent al 75% de les despeses de
subministrament elèctric del mes de març de 2017 en benefici de la família de l'expedient
2014/01238 de Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

32.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2016/03777.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 154,00€ corresponent al 50% de les despeses
de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2016/03777.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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33.- Aprovació d'un ajut econòmic de 563,25 € corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de març, abril i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2015/03387 de Serveis Socials.

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

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
1. Aprovar un ajut econòmic de 563,25 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de març, abril i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2015/03387 de
Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

34.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2012/04066.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 328,64 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2012/04066.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

35.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2014/03796.

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 334,80 € corresponent al 75% de les
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despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2014/03796.
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S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

36.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2014/1238.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials núm.
2014/1238.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 170,50 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2014/1238.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

37.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2016/04110.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 166,40 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2016/04110.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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38.- Aprovació d'un ajut econòmic de 185,27 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca corresponent al mes d'abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/03651 de Serveis Socials.
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ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 185,27 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca del mes d’abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2013/03651 de Serveis
Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

39.- Aprovació d'un ajut econòmic de 504,00 € corresponent al 100 % de les despeses
d'allotjament des de l'1 d'abril de 2018 fins al 07 d'abril de 2018 per a la persona que
figura a l'expedient 2017/04515 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 504,00 € corresponent al 100% de les despeses
d’allotjament des de l’1 d’abril fins al 07 d’abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2017/04515 de Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

40.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials
núm. 2013/01574.

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a l'expedient de serveis socials núm.
2013/01574.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 328,64 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
expedient serveis socials núm. 2013/01574.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

41.- Aprovació de la pròrroga d'un contracte de cessió d'ús temporal a precari d'un
habitatge social (Casa dels Mestres núm.19) per el/la Sr/a.NK que consta a l'expedient
d'aupac núm. 3536/2018
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un habitatge
social, ubicat al carrer de Pere Ballús 17, per un període de dos anys més, amb efectes del dia
29 de maig de 2018 i fins al dia 28 de maig de 2020.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

42.- Concessió de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat modalitat no
conductor.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a el/a Sr/a. ERV en la modalitat de titular no conductor/a.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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43.- Aprovació d'un ajut econòmic de 73,68 € corresponent al 75% de les despeses de
formació dels mesos de gener i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2016/00221 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 73,68 € corresponent al 75% de les despeses de formació
dels mesos de gener i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/00221 de
Serveis Socials.
Segon. Aprovar la justificació de l’expedient referenciat.
Tercer. Imputar la despesa de 73,68 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 d’atenció a
les persones del pressupost municipal vigent.
Quart. Notificar el present acord a la persona interessada.
Cinquè. 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

44.- Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva
per a l'atorgament d'ajuts de llibres i material escolar de l'Ajuntament de la Garriga per
al curs 2018/2019.
ÀREA FUNCIONAL
Acció social
ACORD
1. Primer. Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’ajut de llibres i material escolar per al curs escolar 2018/2019,
en el marc de les Bases Reguladores aprovades en sessió plenària de 20 de
desembre de 2017.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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45.- Aprovació d'un ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de març i d'abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2018/00243 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
1. Aprovar un ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2018/00243 de Serveis
Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
46.- Aprovació d'un ajut econòmic de 234,30 € corresponent al 50% de les despeses de
lloguer del mes de maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2018/00557 de
Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
1. Aprovar un ajut econòmic de 234,30 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer del
mes de maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2018/00557 de Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

47.- Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de
gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm.
2013/06962.

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
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Aprovació de la justificació de la subvenció per despeses de menjador dels mesos de gener a
març de 2018 en benefici de la família que consta a expedient serveis socials núm. 2013/06962.
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció de 166,40 € corresponent al 50% de les
despeses de menjador dels mesos de gener a març de 2018 en benefici de la família que consta a
l’expedient de Serveis Socials núm. 2013/06962.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

48.- Aprovació d'un ajut econòmic de 367,03 € corresponent al 75% de les despeses de
subministrament elèctric del mes de març de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/03403 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 367,03 € corresponent al 75% de les despeses de
subministrament elèctric del mes de març de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/03403 de Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

49.- Aprovació d'un ajut econòmic de 682,00 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador dels mesos de gener fins al juny de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/00831 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
ACORD:
1. Aprovar un ajut econòmic de 682,00 € corresponent al 50% de les despeses de menjador dels
mesos de gener fins al juny de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2013/00831 de
Serveis Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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50.- Aprovació d'un ajut econòmic de 687,82 € corresponent al 75% de les despeses de
lloguer dels mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2016/04571 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 687,82 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels
mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/04571 de Serveis
Socials.
ACORD:
1. Aprovar un ajut econòmic de 687,82 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels
mesos de març i abril de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/04571 de Serveis
Socials.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

51.- Informar del document de treball "Acompanyament en la millora de la intervenció en
matèria d'infància i adolescència en risc".
ÀREA FUNCIONAL: Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Informar del document de treball "Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria
d'infància i adolescència en risc".
ACORD;
1. Prendre en consideració el document de treball "Acompanyament en la millora de la
intervenció en matèria d'infància i adolescència en risc" elaborat pel Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
52.- Aprovació de la convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat 2018.
ÀREA FUNCIONAL
Igualtat i Cooperació
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ACORD:
Primer. Aprovar la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i
solidaritat per a l’exercici 2018 per un import màxim de 66.000,76 €.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
SERVEIS TERRITORIALS
53.- Aprovació de la pròrroga, la modificació i la liquidació del 14è, 15è i 16è trimestre, del
conveni d'explotació de dos tòtems de titularitat municipal instal·lació de tanques
publicitàries a la via pública
ÀREA FUNCIONAL
Medi Ambient
ACORD:
Primer. Prorrogar la vigència del conveni de referència fins al 30 de juny de 2018.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

54.- Llicència ocupació de Via Pública amb taules i cadires, anual 2018; Bar Can Noguera
ÀREA FUNCIONAL
Via pública
IDENTIFICACIÓ
Llicència ocupació de Via Pública amb taules i cadires, anual 2018; Bar Can Noguera
ACORD:
Primer. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Mª Isabel Holguera Pajuelo, del
Bar Can Noguera, per la instal·lació d’una terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires
davant del seu establiment, situat al carrer de Can Noguera número 52, pel període anual 2018.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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55.- Ocupació de via pública amb una caseta de venda de pirotècnia

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

ÀREA FUNCIONAL
Via pública
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

56.- Ocupació de via pública amb casetes per a la venda de petards
ÀREA FUNCIONAL
Via pública
IDENTIFICACIÓ
Ocupació de via pública amb casetes per a la venda de petards
ACORD:
Primer. Concedir la llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Julia Grau Gil per instal·lar
casetes de venda de petards, de 5,50m2 cada una, en els següents espais i dates:



Ctra. Nova – sortida pàrquing la Sínia: 19 a 23 de juny del 2018 (5 dies)
Av. Jacint Verdaguer – Caprabo: 19 a 23, i 28 de juny del 2018 (6 dies)

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

SERVEIS A LES PERSONES
57.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, Iris La
Garriga SAU i la Fundació Universitària Martí l’Humà per fer visites guiades a la finca
del C/Figueral, 57
ÀREA FUNCIONAL
Patrimoni
IDENTIFICACIÓ
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Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, Iris La Garriga SAU i
la Fundació Universitària Martí l’Humà per fer visites guiades a la finca del C/Figueral, 57

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

ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, Iris La Garriga
SAU i la Fundació Universitària Martí l’Humà, en el marc del projecte del Centre de Visitants
de la Garriga, i segons les condicions descrites a les clàusules del conveni adjunt.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

58.- Aprovació activitats Festival de la Infància 9 i 10 de juny 2018
ÀREA FUNCIONAL
Joventut i Infància
IDENTIFICACIÓ
Aprovació activitats Festival de la Infància 9 i 10 de juny 2018
ACORD:
Primer. Aprovar les activitats del Festival de la Infància, els dies 9 i 10 de juny de 2018, tal
com es detallen a la part expositiva.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

59.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Garriga i
l'Associació Gent Gran de la Garriga i de l'atorgament d'una bestreta del 80% de
l'import de la subvenció.

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

IDENTIFICACIÓ
Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Garriga i l'Associació Gent
Gran de la Garriga i de l'atorgament d'una bestreta del 80% de l'import de la subvenció.
ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i l’Associació de
Gent Gran de la Garriga, amb la finalitat de fomentar mesures encaminades a l’envelliment
actiu i la promoció de la participació de la gent gran en activitats de convivència i lleure, per tal
de mantenir les seves relacions socials i prevenir les situacions d’aïllament, respectant i
col·laborant en el ple desenvolupament de la seva personalitat individual i social.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

60.- Declarar deserts 2on i 3er premi concurs de grups locals Festa Major 2018
ÀREA FUNCIONAL
Joventut i Infància
IDENTIFICACIÓ
Declarar deserts 2on i 3er premi concurs de grups locals Festa Major 2018
ACORD:
Primer. Declarar deserts el segon i tercer premi i donar per finalitzat el concurs.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

SECRETARIA
61.- Donació compte assumptes judicials. RCA 356/2017 F
ÀREA FUNCIONAL
Serveis Jurídics
IDENTIFICACIÓ
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Donació compte assumptes judicials. RCA 356/2017 F

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

ACORD:
Primer .- Restar assabentats del recurs contenciós administratiu núm. 356/2017 F seguit davant
del Jutjat contenciós administratiu 15 de Barcelona, interposat per ORANGE ESPAGNE, SA.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

62.- Donació compte assumptes judicials. RCA 360/2017 A
ÀREA FUNCIONAL
Serveis Jurídics
IDENTIFICACIÓ
Donació compte assumptes judicials. RCA 360/2017 A
ACORD;
Primer.- Restar assabentats del recurs contenciós administratiu núm. 356/2017 F seguit davant
del Jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona, interposat per JUAN DIEGO PEREZ
RODRIGUEZ.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

63.- Donació compte assumptes judicials. RCA 235/2017-BR
ÀREA FUNCIONAL
Serveis Jurídics
IDENTIFICACIÓ
Donació compte assumptes judicials. RCA 235/2017-BR
ACORD:
Primer.- Restar assabentats del recurs contenciós administratiu 235/2017-BR seguit davant el
Jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona, interposat per BLANCAFORT ESTATE, SL i
de la interlocutòria de 31/02/2018 que declara la seva inadmissibilitat.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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64.- Segona modificacióde la composició de la comissió d'administració electrònica,
transparència, accés i protecció de dades.

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

ÀREA FUNCIONAL
Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Segona modificació de la composició de la comissió d'administració electrònica, transparència,
accés i protecció de dades
ACORD:
Primer.- Modificar la composició de la comissió d’administració electrònica, transparència,
accés i protecció de dades amb la inclusió del Sr. Pere Espaulella i Afan de Rivera, en la seva
condició de Delegat de protecció de dades
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

65.- Sol·licitud pròrroga d'excedència per cura de fills de la Sra. IMM, professora de
l'EMAD
ÀREA FUNCIONAL
Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Sol·licitud pròrroga d'excedència per cura de fills de la Sra. IMM, professora de l'EMAD
ACORD
Primer. Aprovar la pròrroga de l’excedència voluntària per cura de fills sol·licitada per la
senyora Imma Mestieri Malaspina, professora EMAD a partir del dia 01/07/2018 i fins el dia
30/06/2019.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

HISENDA
66.- Aprovació padró de la taxa del mercat setmanal, període tercer trimestre exercici
2018.
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ÀREA FUNCIONAL
Tresoreria

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

IDENTIFICACIÓ
Aprovació padró de la taxa del mercat setmanal, període tercer trimestre exercici 2018
ACORD:
Primer. Aprovar el padró de la taxa del mercat setmanal, corresponent al tercer trimestre de
2018, de 62 valors per un import total de 12.202,73€ que s’imputarà al concepte pressupostari
d’ingrés 2018 305 33600. T01.Taxa indústries al carrer i ambulants.
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS

67.- Aprovació de la relació d'obligacions reconegudes
ÀREA FUNCIONAL
Intervenció
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la relació d'obligacions reconegudes
ACORD:
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 4 de juny de 2018 per un import de
271.556,80 €
S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS
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