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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE
NOVEMBRE DE 2018, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que
s’ha distribuït amb la convocatòria.
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 29 D´OCTUBRE DE
2018.

URBANISME
2.- Placa gual Carrer Joan Martí 15
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Placa gual Carrer Joan Martí 15
ACORD:
Primer. Concedir la llicència de gual següent:
Descripció:
Placa de gual permanent al carrer Joan Martí 15 de la Garriga.

3.- Devolució aval de runes i vial carrer Banys 42
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes i vial carrer Banys 42
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ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

2260/2018

Banys 42

Quantitat a
retornar
321,53 € i
550 €

4.- Devolució aval de runes carrer de la Doma, 13
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer de la Doma, 13
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

8126/2018

Doma, 13

Quantitat a
retornar
150€

5.- Devolució aval de runes carrer Garbí 8
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Garbí 8
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

6723/2018

Garbí 8

Quantitat a
retornar
150€

6.- Devolució aval de runes carrer Llerona 79
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Devolució aval de runes carrer Llerona 79
ACORD:
Primer. Autoritzar el retorn de la fiança de runes a:
Expedient

Situació obra

7514/2018

Llerona 79

Quantitat a
retornar
150€

SERVEIS SOCIALS
7.- Aprovació de la justificació de la subvenció anual de 2.000,00€ de Creu Roja
Granollers
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció anual de 2.000,00€ de Creu Roja Granollers
ACORD:
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Primer. Aprovar la justificació de la subvenció del conveni amb la Creu Roja Granollers, de
l’exercici 2018, per un import de 2.000,00 €.

8.- Aprovació d'un ajut econòmic de 180,68 € corresponent al 50% de les despeses de
subministrament del gas dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018, per a la família
que figura a l'expedient 2018/03359 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 180,68 € corresponent al 50% de les despeses de
subministrament del gas dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018, per a la família que
figura a l'expedient 2018/03359 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 180,68 € corresponent al 50% del subministrament de gas
dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018, en benefici de la família de l'expedient
2018/03359 de Serveis Socials.

9.- Aprovació d'un ajut econòmic de 650,74€ corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos de setembre i d'octubre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2018/03816 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 650,74€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos de setembre i d'octubre de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2018/03816 de
Serveis Socials
ACORD:
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Primer. Aprovar un ajut econòmic de 650,74 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer
dels mesos de setembre i d’octubre de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2018/03816
de Serveis Socials.

10.- Aprovació d'un ajut econòmic de 440,30 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2018/03816 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 440,30 € corresponent al 50% de les despeses de menjador
corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2018/03816 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 440,30 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador escolar corresponent des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2018/03816 de Serveis Socials.

11.- Aprovació d'un ajut econòmic de 689,30 € corresponent al 75% de les despeses de la
hipoteca corresponent al mesos d'agost i setembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2013/12264 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 689,30 € corresponent al 75% de les despeses de la hipoteca
corresponent al mesos d'agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/12264 de Serveis Socials
ACORD:
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Primer. Aprovar un ajut econòmic de 689,30 € corresponent al 75% de les despeses de la
hipoteca dels mesos d’agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/12264 de Serveis Socials.

12.- Aprovació d'un ajut econòmic de 140,17 € corresponent al 50% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2018, per a la família que figura
a l'expedient 2014/06268 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 140,17 € corresponent al 50% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2018, per a la família que figura a
l'expedient 2014/06268 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 140,17 € corresponent al 50% del subministrament
elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2018, en benefici de la família de l'expedient
2014/06268 de Serveis Socials.
Segon. Aprovar la justificació de l’expedient referenciat.
Tercer. Imputar la despesa de 140,17 € 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 següent de la seva notificació.

13.- Aprovació d'un ajut econòmic de 1.950,00€ corresponent al 100% de les despeses de
lloguer dels mesos de juliol, agost i setembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2018/03294 de Serveis Socials.
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació.
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14.- Aprovació d'un ajut econòmic de 229,60 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2013/09886 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL

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

Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 229,60 € corresponent al 50% de les despeses de menjador
corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2013/09886 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 229,60 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador escolar corresponent des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2013/09886 de Serveis Socials.

15.- Aprovació d'un ajut econòmic de 321,97 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca corresponent al mesos d'agost i setembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2013/09886 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 321,97 € corresponent al 50% de les despeses de la hipoteca
corresponent al mesos d'agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/09886 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 321,97 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca dels mesos d’agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2013/09886 de Serveis Socials.
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16.- Aprovació d'un ajut econòmic de 223,27 € corresponent al 100% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de juliol i setembre de 2018 en benefici de la família
de l'expedient 2012/06902 de Serveis Socials.

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

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 223,27 € corresponent al 100% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de juliol i setembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2012/06902 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 223,27 € corresponent al 100% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de juliol i setembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2013/06902 de Serveis Socials.

17.- Aprovació d'un ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75% de les despeses de
lloguer dels mesos d'abril i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2014/08013 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels
mesos d'abril i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2014/08013 de Serveis
Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer
dels mesos d’abril i maig de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2014/08013 de Serveis
Socials.
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18.- Aprovació d'un ajut econòmic de 85,89€ corresponent al 50% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2012/04024 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL

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

Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 85,89€ corresponent al 50% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2012/04024 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 85,89€ corresponent al 50% de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de maig i juliol de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2012/04024 de Serveis Socials.

19.- Aprovació d'un ajut econòmic de 539,00 € corresponent al 50% de les despeses de
lloguer dels mesos d'agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient
2014/04211 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 539,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels
mesos d’agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2014/04211 de Serveis
Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 539,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer
dels mesos d’agost i setembre de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2014/04211 de
Serveis Socials.

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

²182O6N2A38171C6T0HA8[»
²182O6N2A38171C6T0HA8[»

Codi de
verificació
Procediment

182O6N2A38171C6T0HA8

Expedient núm.

Document 104337/2018

20.- Aprovació d'un ajut econòmic de 108,50 € corresponent al 25% de les despeses de
menjador corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2014/06056 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL

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

Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 108,50 € corresponent al 25% de les despeses de menjador
corresponents des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 2014/06056 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 108,50 € corresponent al 25% de les despeses de
menjador escolar corresponent des del 12 de setembre al 21 de desembre de 2018 en benefici de
la família de l'expedient 2014/06056 de Serveis Socials.

21.- Aprovació del protocol intern per l'aplicació del Conveni de Col·laboració entre
l'Ajuntament de la Garriga i Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
SAU).
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació del protocol intern per l'aplicació del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de
la Garriga i Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU)
ACORD:
Primer. Aprovar el protocol intern per l'aplicació del Conveni de Col·laboració entre
l'Ajuntament de la Garriga i Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU).
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22.- Aprovació d'un ajut econòmic de 668,25 € corresponent al 75% de les despeses de
dentista del mes de febrer de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/00606 de
Serveis Socials.

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

ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 668,25 € corresponent al 75% de les despeses de dentista del
mes de febrer de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/00606 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 668,25 € corresponent al 75% de les despeses de dentista
del mes de febrer de 2018 en benefici de la família de l'expedient 2016/00606 de Serveis
Socials.

23.- Aprovació d'un ajut econòmic de 448,91 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca corresponent als mesos d'abril, maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la
família de l'expedient 04599/2013 de Serveis Socials.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació d'un ajut econòmic de 448,91 € corresponent al 50% de les despeses de la hipoteca
corresponent als mesos d'abril, maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la família de
l'expedient 04599/2013 de Serveis Socials
ACORD:
Primer. Aprovar un ajut econòmic de 448,91 € corresponent al 50% de les despeses de la
hipoteca dels mesos d’abril, maig, juny i juliol de 2018 en benefici de la família de l'expedient
04599/2013 de Serveis Socials.

24.- Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un
import de 146,00€ en benefici de la família de l'expedient AUPAC 8775/2018.
ÀREA FUNCIONAL
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Acció Social
IDENTIFICACIÓ

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

Aprovació de l'ajut per activitats de lleure i casals d'estiu per a l'any 2018, per un import de
146,00€ en benefici de la família de l'expedient AUPAC 8775/2018.
ACORD:
Primer. Aprovar l’ajut econòmic de 146,00€ 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 AUPAC 8775/2018.
Segon. Aprovar la justificació de l’expedient referenciat.

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

26.- Aprovació de les bases de la IX Mostra d'Art del Dia de les Dones 2019: Mireia
Sallarès.
ÀREA FUNCIONAL
Igualtat i Cooperació
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de les bases de la IX Mostra d'Art del Dia de les Dones 2019: Mireia Sallarès
ANTECEDENTS DE FET
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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ACORD:
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Primer. Aprovar les bases de la IX Mostra d’Art del Dia de les Dones 2019: Mireia Sallarès, i
iniciar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.
SERVEIS TERRITORIALS
27.- Concessió llicència ocupació de via pública amb instal·lació de taules i cadires els
mesos de novembre i desembre de 2018 a la Plaça Església, 5, i aprovació de la liquidació
ÀREA FUNCIONAL
Via pública
IDENTIFICACIÓ
Concessió llicència ocupació de via pública amb instal·lació de taules i cadires els mesos de
novembre i desembre de 2018 a la Plaça Església, 5, i aprovació de la liquidació
ACORD:
Primer. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr.Xavier Garcia Ahufinger, del Bar
Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 8 taules amb les corresponents cadires
davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de
novembre i desembre del 2018.

28.- Sol·licitud ajut de recurs tècnic per realitzar mesures a l'habitatge del carrer
Abadessa Emma, 17-19 Esc. B 1r-7ª
ÀREA FUNCIONAL
Medi Ambient
IDENTIFICACIÓ
Sol·licitud ajut de recurs tècnic per realitzar mesures a l'habitatge del carrer Abadessa Emma,
17-19 Esc. B 1r-7ª
IDENTIFICACIÓ
Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per dur a terme mesures sonomètriques
a l'habitatge del C/Banys, núm. 148 1r pis
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ACORD:

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

Primer. Sol·licitar a l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona un ajut de
recurs tècnic consistent en la realització de mesures de soroll, d’acord amb la part expositiva
d’aquest acord, al Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla Xarxa de Governs locals 20162019.
29.- Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per dur a terme mesures
sonomètriques a l'habitatge del C/Banys, núm. 148 1r pis
ÀREA FUNCIONAL
Medi Ambient
IDENTIFICACIÓ
Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per dur a terme mesures sonomètriques
a l'habitatge del C/Banys, núm. 148 1r pis
ACORD:
Primer. Sol·licitar a l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona un ajut de
recurs tècnic consistent en la realització de mesures de soroll, d’acord amb la part expositiva
d’aquest acord, al Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla Xarxa de Governs locals 20162019.

30.- Sol·licitud ajut de recurs tècnic per realitzar mesures de soroll a dos habitatges
afectats pels sorolls de l'activitat situada al carrer Banys, 160
ÀREA FUNCIONAL
Medi Ambient
IDENTIFICACIÓ
Sol·licitud ajut de recurs tècnic per realitzar mesures de soroll a dos habitatges afectats pels
sorolls de l'activitat situada al carrer Banys, 160
ACORD:
Primer. Sol·licitar a l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona un ajut de
recurs tècnic consistent en la realització de dues mesures de soroll, d’acord amb la part
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat
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expositiva d’aquest acord, al Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla Xarxa de Governs locals
2016-2019.

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

31.- Aprovar la justificació de la subvenció econòmica dels vetlladors del Casal d'Estiu
d'AEE Manuel Blancafort.
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovar la justificació de la subvenció econòmica dels vetlladors del Casal d'Estiu d'AEE
Manuel Blancafort
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’AEE Manuel
Blancafort, segons conveni aprovat en JGL de data 22 de maig de 2018.

32.- Aprovació de la justificació de la subvenció anual de 4.000,00€ de l’Associació de
Disminuïts Físics i Psíquics de la Garriga "Els Dofins".
ÀREA FUNCIONAL
Acció Social
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la justificació de la subvenció anual de 4.000,00€ de l’Associació de Disminuïts
Físics i Psíquics de la Garriga "Els Dofins"
ACORD:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció del conveni amb l’Associació de Disminuïts
Físics i Psíquics de la Garriga "Els Dofins" de l’exercici 2018, per un import de 4.000,00 €.
SERVEIS A LES PERSONES
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33.- Aprovació de la liquidació de quotes del curs 2018/19, durant el mes de setembre de
2018, de l'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAD)
ÀREA FUNCIONAL
Escola Municipal d'Art i Disseny

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

IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la liquidació de quotes del curs 2018/19, durant el mes de setembre de 2018, de
l'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAD)
ACORD:
Primer. Aprovar la liquidació del mes de setembre de 2018 de l’EMAD, d’import 5.155,41 €,
que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 5.139,86 € corresponent al
concepte pressupostari 201 34203 “EMAD.P02.PP” (cicles formatius) del Pressupost Municipal
vigent.

34.- Aprovació de les liquidacions de quotes del curs 2018/19, durant el mes d'octubre de
2018, de l'Escola Bressol Municipal Les Caliues
ÀREA FUNCIONAL
Ensenyament
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de les liquidacions de quotes del curs 2018/19, durant el mes d'octubre de 2018, de
l'Escola Bressol Municipal Les Caliues
ACORD:
Primer. Aprovar les liquidacions del mes d’octubre de 2018 de l’Escola Bressol Municipal Les
Caliues, d’import 314,94 €.

35.- Justificació subvenció, Ajuts Esportistes de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL
Esports
IDENTIFICACIÓ
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Justificació subvenció, Ajuts Esportistes de la Garriga
ACORD:

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

Primer. Aprovar la concessió d’un ajut de 150 € per a esportistes amb necessitats econòmiques
de La Garriga, a l’expedient relacionat 5946/2018.

36.- Aprovació de l'activitat de "Revetlla de Cap d'any 2018-19
ÀREA FUNCIONAL
Joventut i Infància
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de l'activitat de "Revetlla de Cap d'any 2018-19
ACORD:
Primer. Aprovar la activitat consistent en la festa de Cap d’Any 2018-19 al pavelló de Can
Noguera, amb el compliment de les condicions exposades a la part expositiva.
SECRETARIA
37.- Aprovació de la despesa per serveis extraordinaris per casaments civils mes d'octubre
ÀREA FUNCIONAL
Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la despesa per serveis extraordinaris per casaments civils mes d'octubre
ACORD:
Primer. Aprovar la despesa per treballs extraordinaris al personal municipal per casaments
civils mes d'octubre.

HISENDA
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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38.- Aprovació de relació d'obligacions reconegudes. Contractes menors. JGL 12/11/2018
ÀREA FUNCIONAL
Intervenció

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

IDENTIFICACIÓ
Aprovació de relació d'obligacions reconegudes. Contractes menors. JGL 12/11/2018
ACORD:
1. Aprovar les actes de conformitat de les factures relacionades a l’expedient.

39.- Aprovació de relació d'obligacions reconegudes O/2018/21 JGL 12/11/2018
ÀREA FUNCIONAL
Intervenció
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de relació d'obligacions reconegudes O/2018/21 JGL 12/11/2018
ACORD:
2. Aprovar les actes de conformitat de les factures relacionades a l’expedient.

DECRETS
40.- decrets per avocaci'o del 24 d' cotbre al 5 de novembre
ÀREA FUNCIONAL
Òrgans col.legiats
IDENTIFICACIÓ
Decrets per avocació del 24 d´octubre al 5 de novembre de 2018
ACORD:
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Primer. Donar compte del decrets per avocació del 24 d´octubre al 5 de novembre de 2018

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

En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per
unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords:

41.- Obres subjectes a llicència al carrer Consell, 1 per a la instal·lació d'una grua torre
ÀREA FUNCIONAL
Urbanisme
IDENTIFICACIÓ
Obres subjectes a llicència al carrer Consell, 1 per a la instal·lació d'una grua torre
ACORD:
Primer. Concedir a la FUNDACIÓ ASIL HOSPITAL la llicència per a la instal·lació i
funcionament d’una grua torre al carrer Consell, 1 de la Garriga, següent:
Descripció de l’obra
Instal·lació de grua-torre marca Irmaos Tavares, model IT36-1F, alçada 27 m i longitud 30 m.

F_FIRMA_12
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