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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 22 DE 
FEBRER DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999,  DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
22 DE FEBRER DE 2016 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 
s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 8 de febrer de 2016. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 2/2016) 

Descripció de l’obra 
Rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat al car rer Josep Carner, 25 de la Garriga, 
promoguda per Isabel Tubau i Hans Peter Denk, expedient d’obra major O.Ma. 2/2016, 
segons projecte redactat per Joan Serradell Mundó. 

 

B) (Oma 30/2015)   

Descripció de l’obra 
 
Reforma d’edifici  entre mitgeres situat al carrer Calàbria, 47 cantonada Ctra. Nova, 25 
de la Garriga promogut per IRIS LA GARRIGA, SA, expedient d’obra major O.Ma. 
30/2015, segons projecte redactat per Joan Serradell Mundó. 
 
 
C) (Oma 32/2015) 
Descripció de l’obra 
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, de planta soterrani, baixa, i primera, piscina 
i construcció auxiliar promogut per Francisco de Asís Sagristà Carner i Mercedes Díaz 
Tarragó,  expedient d’obra major O.Ma. 32/2015, situat al carrer Passeig, 22 de la 
Garriga, segons projecte bàsic redactat per Gabriel Nualart Berbel.  
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2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 2.806,36€ 
Josep Carner, 
núm. 25 

2016/020/00027 
2016/0002038 Taxa 

OMa 
128,90€ 

ICIO 8.131,88€ 
Calàbria, núm. 47 

2016/020/00028 
2016/0002039 Taxa 

OMa 
128,90€ 

ICIO 10.297,42€ 
Taxa 
Oma 

128,90€ 
Passeig, núm.22 

2016/020/00029 
2016/0002040 
2016/500/00001 
2016/0002041 

taxa  
claveguer
am 

143,36€ 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la   llicència d’obra menor a: 

A) ( OMe 13/2016) 
 
Descripció de l’obra: 

- Adequació nau industrial per convertir-la en 5 naus en filera, segons estudi de 
detall aprovat definitivament, al carrer Ramon Ciurans, núm. 42-44, de la 
Garriga. 

 
B) Eulàlia Poch Gaudier (Ome 15/2016) 

Descripció de l’obra: 
Reforma de façana consistent em modificar dues obertures de planta baixa i construcció 
de pèrgola al carrer Cànoves 3 de la Garriga. 
 

C) Comunitat de Propietaris Santa Maria del Camí, 74 (Ome 17/2016) 

Descripció de l’obra: 
Col·locació d’un ascensor en edifici plurifamiliar al carrer Santa Maria del Camí 74 de la 
Garriga. 
 

D) ASEPAC (Ome164/2015) 
 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de geotèrmia consistent a realitzar 5 perforacions verticals de 120 metres de 
profunditat, mitjançant el sistema de rotopercusió especialitzat, així com una rasa per 
conduir les diferents captacions a una arqueta d’unió. D’aquesta arqueta es canalitzaran 
dos tubs enterrats fins a la sala de calderes de l’edifici Tallers. Dins d’aquest espai s’hi 
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instal·larà una bomba de calor geotèrmica que es connectarà al sistema de calefacció ja 
existent actualment a la casa a l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 16  de la Garriga. 
 
E) (Ome 18/2016) 
Descripció de l’obra: 
Obertura rasa per desembussar escomesa de clavegueram al carrer Negociant, 18 de la 
Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències de rases i serveis a: 
A) (O Me 19/2016) 
Descripció de l’obra: 
Reforma d’aparellatge de M.T. del centre de transformació ET 313 Sant Lluís per tal 
d’ampliar la potència al Carrer Ametlla 17 de la Garriga. 
  
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost de construccions, instal·lacions i obres i 
taxes de les llicències urbanístiques  seguidament es relaciona: 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  

ICIO 419,79€ 

 
Objecte tributari  Liquidació 

 
Concepte 

 
Import  

ICIO 
 833,22€ 

Ramon Ciurans, 
núm. 42-44 

2016/020/00020 
2016/0002031 Taxa 

OMe 
 

28,50€ 

ICIO 253,50€ 
Cànoves 3 2016/020/00021 

2016/0002032 Taxa 
Ome 28,50€ 

ICIO 49,64€ Santa Maria del 
Camí, 74 

2016/020/00022 
2016/0002042 Taxa 

OMe 28,50€ 

ICIO 85,85€ l’Avinguda Onze 
de Setembre, 
núm. 16 

2016/020/00023 
2016/0002043 Taxa 

OMe 28,50€ 

ICIO 86,15€ 
Negociant, 18 2016/020/00024 

2016/0002035 Taxa 
Ome 28,50€ 



 

JGL 22/2/16 4 

2016/0002036 Taxa 
O.Me 28,50€ 

 
 

 
5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar  

Ctra Ametlla, 38, bx 3a 150€ 

Cardedeu, 31 2n 2a 150€ 

Calàbria, 202 150€ 

Banys, 75 150€ 

Calàbria, 18 835,55€ 

Ctra. Ametlla, 76 320,42€ 

Ctra Ametlla, 38, bx 3a 150€ 

 
 

 
6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 

 
Situació obra Quantitat a retornar 

Calàbria, 18 500€ 

Sant Ramon, 4A i 4B  2200€ 

 
 

 
7. Divisió Horitzontal de la finca Avinguda Pau Casals,15 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1.   Concedir llicència de divisió horitzontal al Sra. Montserrat Pareras Baldich de 
l’edifici situat a l’Av. Pau Casals, 15 de la Garriga (expt.D.H 1/2016), de la forma següent: 

 
2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística de divisió 

horitzonatsl, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Avda. Pau 
casals, 15 

2016/020/00026 
2016/0002037 

Taxa 
divisió 
horitzontal 

92,80€ 

 
 

 
8. Sol·licitud de suport tècnic en matèria d’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut en 
alumnes de 4art d’ESO. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport tècnic en matèria d’enquesta d’hàbits 

relacionats amb la salut en alumnes de 4art d’ESO. 
 
 

 
9. Acceptació de la disminució de la subvenció PUOSC 2012 – Modernització de 
l’enllumenat públic 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la disminució de la subvenció per a finançar l'obra de Modernització de 

l’enllumenat públic del PUOSC 2012 que serà de 181.116,15 euros, de conformitat 
amb la normativa. 

 
 

 
10. Adjudicació del contracte menor de serveis de correus.   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, el contracte menor de servei de correus , per un import de 
14.500 euros, IVA inclòs, atès l’oferta econòmica que  consta en l’expedient i que es detalla 
a continuació, des de el dia 1-1-2016 fins al 31-12-2016. 
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11. Pròrroga i modificació del contracte de gestió del centre de visitants de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de gestió indirecta sota la modalitat de 
concessió del centre de visitants de la Garriga,  per un termini d’un any, comptador des 
del dia 1 de març de 2016 i fins el dia 28 de febrer de 2017, de conformitat amb el plec de 
clàusules administratives. 
Segon.- Aprovar la modificació del contracte per raons d’interès públic consistent en la 
modificació dels horaris segons es detalla a la part expositiva de l’acord i l’increment de la 
dotació econòmica anual que realitza l’ajuntament a la concessió en 6.975 euros, essent el 
total per cada anualitat de 22.100 euros  
 
 

 
12. Aprovació de la despesa per la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’Ajuntament de la 
Garriga corresponent a l'anualitat 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa corresponent al pagament de la pòlissa de Responsabilitat Civil de 

l’Ajuntament de la Garriga per l’anualitat 2016, per un import de 19.753,51 euros. 
 
 

 
13. Devolució de la garantia definitiva del contracte de servei de manteniment dels parcs 
infantils municipals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea  de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Retornar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en efectiu 
d’import 504 euros, per garantir les obligacions derivades del contracte de serveis 
de manteniment de parcs infantils municipals de la Garriga de l´any 2011. 

 
 

 
14. Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per a la realització d’un curs 
de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Formació Professional de 
Grau Mitjà, per al curs 2016/17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar l’ajut econòmic de 8.000,00 € a la Diputació de Barcelona, per a la 
realització d’un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
Formació Professional de Grau Mitjà, que es durà a terme a l’Escola Municipal 
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d’Educació de la Garriga, durant el curs 2016/17. 
 
 

 
15. Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Barcelona per a la realització d’un curs 
de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Formació Professional de 
Grau Superior, per al curs 2016/17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar l’ajut econòmic de 21.000,00 € a la Diputació de Barcelona, per a la 
realització d’un curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
Formació Professional de Grau Superior, que es durà a terme a l’Escola Municipal 
d’Educació de la Garriga, durant el curs 2016/17. 

 
 

 
16. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes de gener de 2016, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) ) i de l’escola Municipal d’Educació (EME) de la 
Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació del mes de gener de 2016, per un import total de 1.534,71 €; 
1.306,71 € corresponents al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”; 228,00 € corresponents al concepte pressupostari 201 
34205 “ENS.P04.PP.EME” del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
17. Devolució d’ingressos de la primera quota als alumnes del Programa de Formació i 
Inserció PFI, modalitat Plans d’Iniciació Professional PIP de l’Escola Municipal 
d’Educació (EME), corresponents al curs 2015/16  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Donar de baixa i retornar la primera quota, als alumnes del PIP de l’EME, curs 
2015/16, al compte dels contribuents, la quantitat total de 924,00 €, d’acord amb el 
detall següent: 

Càrrec Valor Alumne Titular NIF Titular Import 
349 2015/9104 ACS SSM 47707719S 66,00 € 
349 2015/9105 ACO ACM 52149560G 66,00 € 
349 2015/9106 AE MEEG 49808631S 66,00 € 
382 2015/10358 EFZ SJ 27197371D 66,00 € 
349 2015/9107 AGM JGT 35052399P 66,00 € 
349 2015/9108 EK SDK 48172648E 66,00 € 
349 2015/9109 DMS DMS 26540048A 66,00 € 
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349 2015/9110 AMR ER 52161284K 66,00 € 
382 2015/10235 EPA YAC 52151938J 66,00 € 
349 2015/9111 DPP VP 49886524F 66,00 € 
349 2015/9112 FSP JP 77305165A 66,00 € 
349 2015/9114 ESG JMGA 33886694N 66,00 € 
349 2015/9115 VSG TS 52142218E 66,00 € 
349 2015/9116 JPTU JPTO 33879118A 66,00 € 
    TOTAL 924,00€ 

 
 

 
18. Aprovació de la realització a l’EME de tres accions formatives adreçades a persones 
usuàries del SLO de la Garriga en situació d’atur. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la realització de tres cursos gratuïts d’Iniciació a la informàtica (45 h), 
Informàtica bàsica (60h) i Comptabilitat informatit zada (51 h) a l’Escola 
Municipal d’Educació (EME), adreçat a persones de la Garriga en situació d’atur. 

2. Imputar la despesa del cost del docent extern, de 3.900,00€, a l’aplicació 
pressupostària 201 32301 22799 FO/PIP.Empreses i professionals del Pressupost 
Municipal vigent. 

 
 

 
19. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 2/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 91 sèrie2 Bis del 

Cementiri de la Doma. 
2. Aprovar  la liquidació número 2016/0002050 exp. 2016/070/00006 i import 6,42 €, per 

expedició del respectiu títol expedit. 
3. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 17 sèrie 2 Bis del 

Cementiri de la Doma. 
4. Aprovar  la liquidació número 2016/00002049, exp. 2016/070/00005 i import 6,42 €, 

per expedició del respectiu títol expedit. 
5. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 1 sèrie 5 del 

Cementiri de la Doma. 
6. Aprovar  la liquidació número 2016/00002051, exp. 2016/070/00007 i import 6,42 €, 

per expedició del respectiu títol expedit. 
7. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 

Cementiri. 
 
 

 
20.  Concessió d'ajut econòmic de 640,19 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
7572/2013 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 640,19 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
7572/2013 de serveis socials. 

 
 

 
21.  Concessió d'ajut econòmic de 294,66 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de setembre de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 193/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 294,66 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament de llum del mes de setembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 193/2015 de serveis socials. 

 
 

 
22.  Acceptació de nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del 
Vallès oriental per al curs 2015/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la quantitat de 3.620,80 €, en concepte dels ajuts de menjador atorgats pel 

Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2015-2016, dels quals sis ajuts 
atorgats són vàlids  per a tot el curs escolar i un dels ajuts és vàlid del 17 de desembre 
de 2015 i fins al dia 21 de juny de 2016. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 570€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 3785/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 570,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i de gener de 2016 per a la 
persona que figura a l'expedient 3785/2013 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 69€ corresponent al 100% de les despeses d’unes ulleres 
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en benefici de la persona que figura a l'expedient 2234/2014 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 69€ corresponent al 100 % de les despeses d’unes ulleres 

per a la persona que figura a l'expedient 2234/2014 de Serveis Socials. 
 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 525€ corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la persona que figura a 
l'expedient 4150/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la persona 
que figura a l'expedient 4150/2013 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   no 
conductor/a, EGG. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. EGG en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 179,02€ corresponent al 75% de les despeses de 
transport  per a la persona que figura a l'expedient 2129/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 179,02 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 2129/2015 de serveis socials. 
 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 500€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 7121/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 500,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i de gener de 2016 per a la 
persona que figura a l'expedient 7121/2014 de serveis socials. 

 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 445,87€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 979/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 445,87 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i de gener de 2016 per a la 
persona que figura a l'expedient 979/2013 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 98,32 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’agost i d’octubre de 2015 i d’aigua del mes 
d’octubre de 2015 per a la persona que figura a l'expedient 3552/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 98,32€ corresponent al 50 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos d’agost i d’octubre de 2015 i d’aigua del mes 
d’octubre de 2015 per a la persona que figura a l'expedient 3552/2013 de serveis 
socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 392,69 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016  per a la família que figura a 
l'expedient 3907/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 392,69 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016  per a la família que figura a 
l'expedient 3907/2013 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 439,71 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016  per a la família que figura a 
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l'expedient 859/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 439,71 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016  per a la família que figura a 
l'expedient 859/2013 de serveis socials. 

 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 892,65€ corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 4087/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 892,65 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2015 per a la persona 
que figura a l'expedient 4087/2015 de serveis socials. 

 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 292,50 € corresponent al 25% de les despeses 
d’escolarització post-obligatòria al Centre Tècnic del Vallès per a la família que figura a 
l'expedient 5927/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 292,50 € corresponent al 25 % de les despeses  

d’escolarització post-obligatòria dels mesos de gener a juny al Centre Tècnic del Vallès 
per la família que figura a l'expedient 5927/2013 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 580€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener  i de febrer de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 4241/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 580 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 4241/2015 de serveis socials. 
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36. Concessió d’ajut econòmic  de 170,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pels curs 2015-2016 per als alumnes d'educació primària i secundària que figuren 
a l’expedient 5395/2015 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 170,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2015-2016 per als alumnes d’educació primària i secundaria que 
figuren a l’expedient 5395/2015. 

 
ESCOLA IMPORT ALUMNES 

ESCOLA ELS PINETONS  35,00 €  1 
INSTITUT VIL.LA ROMANA 135,00 €  3 

TOTAL             170,00 €                          4 
 
 

 
37. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la despesa per un import total de 375,10 € en concepte d’ajut 
complementari de menjador escolar  des del dia 15 de febrer al 21 de juny de 2016 
i pel deute acumulat al llarg del curs,  segons el detall següent. 

 
Escola Import Alumnes 

Escola Puiggracios 375,10 € 1 
  
 

 
38. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   no 
conductor/a, NCM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. NCM en la modalitat de titular mo conductor/a. 
 
 

 
39. Concessió d'ajut econòmic de 400€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2015 i de gener 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 3901/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 

lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i de gener de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 3901/2012 de serveis socials. 

 
 

 
40. Concessió d'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport 
dels mesos de gener a abril de  2016 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport a un 

Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a Alella des del mes 
de gener a abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de serveis 
socials. 

 
 

 
41. Concessió d'ajut econòmic de 275€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la persona que figura a 
l'expedient 1548/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 275,00 € corresponent al 25 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 1548/2013 de serveis socials. 

 
 

 
42. Concessió d'ajut econòmic de 300,17 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de novembre de 2015 i de gener de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 3425/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 300,17 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament de llum del mes de novembre de 2015 i de gener de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 3425/2012 de serveis socials. 

 
 

 
43. Contracte menor de Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de suport informàtic 
per tal de donar suport als usuaris i solucionar problemes i temes de TIC, amb 
l'objectiu principal de permetre als usuaris maximitzar la seva productivitat a través 
de l'ús eficient dels equips de les TIC o les aplicacions de programari, per un import 
de 15.000,00 euros, IVA inclòs (IVA), atès el pressupost que consta en l’expedient. Els 
efectes del contracte serien d’un any amb un total de 1024 hores.  
 
 

 
44. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificats tècnics,  certificat 
de règim urbanístic, certificat de compatibilitat urbanística  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

      expedient  liquidació objecte tributari  import 
2016/018/000001 2016/0000013 Sector b-4Can Poi 36,85€ 
2016/018/000023 2016/0001365 Camí Ral-Passatge 

Romaní 
36,85€ 

    
 

 
expedient  liquidació objecte tributari  import 
2016/021/000005 2016/0000920 Ronda Carril,80 64,40€ 
2016/021/000006 2016/0000935 Manuel Raspall,4 64,40€ 
2016/021/000008 2016/0001112 Passeig,31 64,40€ 
2016/021/000010 2016/0001118 Torrent Murris,33 64,40€ 
2016/021/000011 2016/0001124 Passeig,95 64,40€ 
2016/021/000012 2016/0001125 Sancho 

Marraco,57 
64,40€ 

2016/021/000015 2016/0002021 Negociant,4 64,40€ 
 
 
Expedient Liquidació Objecte tributari Import 
2016/170/00008 2016/0001119  Calàbria,41 129,91€ 
2016/170/00009 2016/0002023 Calabria,55 129,91€ 
 
 

 
45. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 048/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç de maquinària i equipaments per a 
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l’hostaleria, subjecte a Comunicació prèvia, en l’immoble situat al C/Calàbria, núm. 83 
d’aquest municipi, amb una superfície útil de 55m2, que es podrà iniciar sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç de maquinària i 
equipaments per a l’hostaleria, que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2016/0000002030 
2015/170/000048 

 
237,13€ 

 
             

 
 

46. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 004/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de centre d’estètica i benestar, subjecte a 

Comunicació prèvia, en l’immoble situat al C/Calàbria, núm. 55 baixos 3ª d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 130,25m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de centre d’estètica i benestar, que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2016/0000002029 
2016/170/000009 

 
237,13€ 

 
             

 
 

47. Contracte menor de serveis per l’execució dels treballs de revegetació i control de 
plantes invasores entres trams del marge esquerre del riu Congost al seu pas per la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei per l’execució dels 
treballs de revegetació i control de plantes invasores en tres trams del marge esquerre 
del riu Congost al seu pas per la Garriga, per un import de 16.779,00 euros i 3.523,59 
euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
48. Renúncia parcial de dos ajuts econòmics del Consorci per a la Defensa de la conca del 
Besòs 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la revocació parcial de 3.439,91€ corresponent a la subvenció atorgada 
pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, acceptada en data 28 
d’octubre de 2013 d’un import total 24.750€. 

2. Acceptar la revocació parcial de 0,39€ de la subvenció atorgada pel Consorci per a 
la Defensa de la Conca del riu Besòs, acceptada en data 24 de febrer de 2014 d’un 
import total 5.328,04€ 

 
 

50. Aprovació de la Programació d’Activitats de març del 2016 de la Biblioteca municipal 
de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de març de 2016 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 

2. Aprovar la despesa màxima de 886€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
51. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Maurí per l’any 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i la Fundació Maurí per aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33300 48006 CUT.Fundació Maurí  del Pressupost Municipal de l’any 2016 i 
per un import de 5.100€. 

 
 

 
52. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la mercantil 
Terrés Urbanitzacions per a la cessió d’ús de la Capella de Can Terrés. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar la signatura del conveni per a la cessió d’ús de la Capella de Can Terrés entre 
l’Ajuntament de la Garriga, per a la celebració de diferents actes. 
 
 

 
53. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat “Casal 
popular la Torre del Fanal”. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’entitat “Casal popular la Torre del Fan al”, tot deixant sense efectes el 
conveni signat el 8 de setembre de 2016. 

2. Imputar la despesa econòmica a l’aplicació pressupostària 206 92400 48010 
DJP.PAR.Casal popular de la Garriga. Torre del Fanal del Pressupost Municipal 
de l’any 2016 per un import màxim de 7.000€. 

3. Autoritzar la bestreta de 3.500€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 206 92400 
48010 DJP.PAR.Casal popular de la Garriga. Torre del Fanal en concepte de 
bestreta. 

 
 

 
54. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Colla de 
Geganters de la Garriga 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i la Colla de Geganters de la Garriga per aquest any 2016. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 203 33000 48007 CUT.Geganters 
del Pressupost Municipal de l’any 2016 i per un import màxim de 6.000€. 

 
 

 
55. Lloguer del Teatre de la Garriga al Grup de Teatre Esplai de la Garriga  5 i 6 març 
2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer del Teatre de la Garriga al Grup de teatre Esplai, el 
divendres dia 4 de març de les 19 h a les 23 h, el dia 5 de març de les 20 h a les 23 h 
i el dia 6 de març de les 17 h a les 20 h per assajar i representar l’obra Un poble de 
paper, d’acord amb la instància de data 28 de gener de 2016 i número de registre 
419/2016. 

2. Aprovar la liquidació a nom del Grup de Teatre Esplai de la Garriga, amb NIF 
G66277864, per un import de 513,48€, en concepte de lloguer del Teatre de la 
Garriga pels dies i hores esmentats. 

 
 

 
56. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació El 
Far per la realització d’un espectacle benèfic al Teatre de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació El Far per realitzar un espectacle benèfic amb la Sra. Lys 
Moya al Teatre de la Garriga el dia 9 d’abril de 2016. 

 
 

 
57. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Fornells Pla-Conxa Sisquella per l’any 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i la Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella per aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33300 48007 CUT. Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella del Pressupost 
Municipal de l’any 2016 i per un import de 7.650€. 

 
 

 
58. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat 
A.C.R Front Diabòlic i bestreta del 50%  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1.  Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’entitat cultural A.C.R Front Diabòlic  per aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33800 48000 CUT. Front Diabòlic del Pressupost Municipal de l’any 2016 i per 
un import de 8.000€. 

3. Autoritzar la bestreta de 4.000 € a l’entitat cultural A.C.R Front Diabòlic, d’acord 
amb el que estableix l’esmentat conveni, corresponent al 50% de la subvenció 
econòmica, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33800 48000 CUT.Front 
Diabòlic del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
59. Acord de rescissió del contracte amb l’empresa Ticketea, SL 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Rescindir el contracte amb l’empresa Ticketea, SL  per a la venda d’entrades de 
les activitats teatrals, musicals o de qualsevol altre tipus dutes a terme al teatre o 
gestionades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de conformitat amb les 
consideracions de la part expositiva. 
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60. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns del Barri de la Mare de Déu de Montserrat per l’any 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat per aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48014 Subvencions entitats. Barri de Montserrat del Pressupost 
Municipal de l’any 2016 i per un import de 2.200€. 

 
 

 
61. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu. Autorització activitat 8 juliol 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració cultural entre l’Ajuntament de 
la Garriga i Fundació el Gran Teatre el Liceu amb la finalitat d’executar 
l’espectacle “Liceu a la Fresca” consistent en la projecció de l’Òpera “La Bohème” 
el dia 8 de Juliol de 2016 a les 22.00 h a la plaça de l’Església. 

2. Autoritzar l’activitat descrita en el punt anterior . 
3. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

206 33800 22750 Programa Oci Nocturn. Sonorització i il·luminació del Pressupost 
Municipal de l’any 2016 i per un import màxim de 1.400€. 

 

 

63. Aprovació programació de primavera de 2016 del Projecte: Formació en noves 
tecnologies i xarxes socials, 2016.  
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció econòmica / Joventut 
 
RETIRAT 
 

 
64. Modificació de l’ordenança municipal P04 per a la correcció dels preus públics de les 
visites turístico-patrimonials de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Turisme  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 
 

 
 

65. Compactació de lactància a l’ agent de policia municipal (C1)  
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir a la senyora Raquel Arco Alcaraz, agent de policia municipal (C1), el 

següent permís: 
• Compactació de lactància���� del 26 de febrer de 2016 fins el 31 de març de  2016 

(20 dies laborals), ambdós inclosos, d’acord amb el quadrant de treball de la Sra. 
Arco per l’exercici 2016. 

 
 

 
66. Gratificacions treballs extraordinaris personal de Secretaria per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils  2016: 
 

Nom Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Cristina 
Comere List 

Administrativa 
de Secretaria  
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

 
     2,5 

  
           45,08€  

TOTALS…   
  

      2,5 
  
       

 
  45,08€ 

 
 

 
67. Sol.licitud de renovació del permís de conduir; senyor Carlos Fernández Anello, 
conductor U.O.S.(AP10) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82€, en concepte de la renovació  

del permís de conduir, al senyor Carlos Fernández Anello, conductor (grup AP10)  
 
 

 
68. Sra. Mª Dolores Jiménez González; ocupació de via pública amb un quiosc per a la 
venda de gelats. Abril – setembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Mª Dolores Jiménez González 
per instal·lar un quiosc de venda de gelats a la plaça de Can Dachs, de l’1 d’abril al 30 
de setembre del 2016. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.16, de número 2016/00001642, 
número d’expedient 2013/011/000026 i import 1.792,74 €. 

 
 

 
69. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  22 de febrer de 2016 per un import 
de 76.180,22€  
 
 

 
70. Sra. Marina Holguera Pajuelo (Bar Rest. Marina); ocupació de via pública amb taules 
i cadires. Anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Marina Holguera Pajuelo, del 

Bar Restaurante Marina, per instal·lar una terrassa amb 4 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat al carrer Moncau número 4, durant el 
període anual 2016. 

2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000002020, número 
d’expedient 2013/014/000012 i d’import 758,52 €. 

 
 

 
71. Creació de la comissió d’administració electrònica, transparència, accés i protecció de 
dades. 
 
ÀREA FUNCIONAL : Àrea de Societat del Coneixement i secretaria. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Crear de la comissió d’administració electrònica, transparència, accés i protecció 
de dades amb els següents membres: 
 

- Regidora de Societat del Coneixement 
- Regidora de Recursos Humans 
- Secretari 
- Cap de sistemes d’informació i noves tecnologies 
- Arxivera 
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- Administrativa de l’Àrea de Societat del Coneixement 
- Coordinadora en funcions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  

 
 
Tercer.- Dissoldre la Comissió de Seguretat de Dades aprovada la seva creació per Junta 
de Govern Local de data 2 d’abril de 2013 en tots els seus termes. 
 
 

 
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: 

 
 

72. Celebració de la 5º edició de la Fira de la Botifarra de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció i desenvolupament econòmic 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la celebració de la 5º edició de la Fira de la Botifarra a la plaça de l’església 

i entorn els dies 12 i 13 de març d’enguany 
2. Aprovar les despeses corresponents a la celebració de la “Fira de la Botifarra”, per un 

import màxim de 20.000,00 € i imputar-les a la partida 304 43110 22613 PCT. COI 
Fira Botifarra del pressupost municipal vigent. 

3. Aprovar les normes de funcionament de la “fira de la botifarra” que s’adjunten a 
l’expedient 

4. Autoritzar als establiments comercials situats a l’entorn immediat de la “Fira de la 
Botifarra”, que es grafia en plànol adjunt, la seva obertura diumenge dia 13 durant el 
mateix horari en què es desenvolupi la activitat firal de marxants 

 
 

 
 
 
 


