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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 20 
D´ABRIL DE 2015, 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  
20 D´ABRIL DE 2015 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
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 7 d´abril de 2015. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 104/2014) 
Descripció de l’obra: 
Tallar un arbre al carrer Alzines, núm. 4, de La Garriga. 
B) (Ome 30/2015) 
Descripció de l’obra: 
Revestiment de la tanca del jardí consistent en aplacar-hi pedra a l’Avinguda Tremolenchs, 
núm. 57 de la Garriga. 
C) (Ome 19/2015) 
Descripció de l’obra: 
Tancament de la finca amb tanca ramadera al Polígon 3, parcel·la 139 de la Garriga 
D) (Ome 41/2015) 
Descripció de l’obra: 
Aixecar el paviment del garatge i substituir desguàs al carrer Guinardó, núm. 20 de la Garriga 
E) (Ome 45/2015) 
Descripció de l’obra: 
Reconstrucció de la piscina per evitar les fuites d’aigua actuals consistent a projectat de 
formigó, coronament de pedra artificial, revestiment i instal·lacions al carrer Josep Carner, núm. 
9, de la Garriga. 
F) (Ome 43/2015) 
Descripció de l’obra: 
Enderroc de porxo al carrer Josep Carner, núm. 16 de la Garriga. 
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3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
A) (Ome 40/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cata de 0,60x0,80 m per atendre un nou subministrament i una altra per instal·lar 
una aixeta per millorar el servei a la Ronda del Carril, núms. 52-56 i Passeig dels Til·lers de la 
Garriga. 
 

 
4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Ctra Samalús, 30 833,25€ 
Plaça Santa Isabel, 4 150€ 
Figaró, 2, 2n 1a 150€ 
Urb. Fournier, 31 150€ 
 
 

 
5. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Pins, 13 500€ 
Calàbria, 13 500€ 
Llerona, 27 500€ 
Llerona, 125 499,56€ 
 
 

 

6. Suspensió  procediment caducitat expedient d’aprovació del Projecte de  Reparcel·lació  
del sector B-8 “Sector Sud.  
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ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Estimar les al·legacions presentades i suspendre el procediment per a la declaració de 
caducitat de l’expedient  per a l’aprovació del Projecte de reparcel·lació del sector B-8 
“Sector Sud”, fins el termini d’un mes següent a la notificació a les parts de la sentència. 
 
 

 
7. Modificació de fiança relativa al projecte d’obra major 26/2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la modificació de la fiança per a garantir la correcta gestió dels residus de 
l’obra per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig Congost 52-54 de la 
Garriga, segons les valoracions de la part expositiva, i deixar-la en 2.190,43€ 

 
 

8. Modificació de la llicència per la legalització de les obres 7/2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència de legalització d´obres de l’edifici situat al carrer Josep Maria 
Sert, 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 
Legalització  

Josep Maria Sert, 17 
2015/00004282 

2015/020/000060 Taxa O.Ma 128,90€ 
 
 

 
9. Aprovació de la factura del contracte menor per a la reparació de diverses teules 
d’edificis municipals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura corresponent al contracte menor per a la reparació de 
diverses teules d’edificis municipals, de La Garriga, per un import de 
34.196,50 € (IVA inclòs). 
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10. Primera certificació de les obres de millora de l’accessibilitat de diversos carrers de la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la primera certificació i la factura de les d’obres corresponent a 
l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat de diversos carrers de la 
Garriga per un import de 60.251,27€ (IVA inclòs) 

 
 

 
11. Denegació Ome44/2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme  

 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Denegar l’obra menor OMe 44/2015 per a la instal·lació de dos pals de fusta al carrer 
Prades, 15 de la Garriga. 

 
 

12. Devolució d’ingressos de la quota inicial i assegurança a l’alumne J.C.P., matriculat al 
mòdul de taller del Cicle Formatiu d’Ebenisteria artística de l’EMAD, corresponent al 
curs 2014/15.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

Donar de baixa i retornar la quota inicial i assegurança, a l’alumne J.C.P. de l’EMAD, 
pel curs 2014/15, al compte del contribuent, la quantitat total de 91,26 €, d’acord amb 
el detall següent: 

LIQUIDACIONS cobrades directament des de l’Ajuntament: 
Càrrec Valor Contribuent Concepte Import  

2015/0080 2173 J.C.P. Q.inicial i 
assegurança 91,26 € 

   TOTAL 91,26 € 
 
Aprovar una nova liquidació pel mateix import a l’empresa  

Càrrec Valor Concepte Import  

2015/0134 3617 Q.inicial i 
assegurança 91,26 € 

  TOTAL 91,26 € 
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13. Liquidació de quotes del curs 2014/15, durant el mes de març de 2015, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 

1. Aprovar la liquidació, per un import total de 1.295,70 €;corresponents al concepte 
pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”, del Pressupost Municipal vigent.    

 
 

 
14. Contracte menor de subministrament de material didàctic pel taller d’ebenisteria, per 
a petites reparacions i manteniment de totes les àrees de l’Ajuntament   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 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 subministrament 
de material didàctic pel taller d’ebenisteria, per a petites reparacions i 
manteniment de totes les àrees de l’Ajuntament durant l’any 2015, per un import 
màxim de 9.917,00 euros i 2.082,57 euros d’IVA, atès el pressupost preu/producte 
que consta a l’expedient. 

 
 

 
15. Aprovació de la despesa corresponent a la participació en el programa de natació 
escolar durant el 2n trimestre 2014/15, d’acord amb el conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de la Garriga, l’escola i AMPA del Giroi, l’escola i AMPA del 
Puiggraciós i l’Escola Sant Lluís Gonçaga   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la despesa de 4.406,64 €, corresponent a la participació en el programa de natació 
escolar durant el 2n trimestre 2014/15, d’acord amb el conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de la Garriga, l’escola i AMPA del Giroi, l’escola i AMPA del 
Puiggraciós i l’Escola Sant Lluís Gonçaga. 
Abonar a les AMPA i escola l’import corresponent segons el nombre d’alumnes 
participants de cadascuna: 

1. AMPA Escola Giroi: 1.769,88 €, corresponent a la participació de 49 
alumnes de P5. 

2. AMPA Escola Puiggraciós: 1.733,76 €, corresponent a la participació 
de 48 alumnes de P4. 
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3. Escola Sant Lluís Gonçaga: 903,00 €, corresponent a la participació de 
25 alumnes de P5. 

 
 

 
16. Aprovació dels preus públics dels monogràfics, programats per l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD), per al 3r trimestre 2014/15  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

Aprovar els següents preus públics: 
 

Dades dels cursos 
Quota 

inscripció 
Introducció a la fotografia digital i Photoshop 
Durada: 4 hores  
Dies: 5 i 6 de maig 

25,00 € 

Introducció a la fotografia digital: la càmera réflex 
Durada: 4 hores 
Dies: 12 i 13 de maig 

25,00 € 

Fotografia digital avançada, Photoshop i càmera Raw 
Durada: 4 hores 
Dies: 19 i 20 de maig 

25,00 € 

Història de la fotografia. El diàleg amb el cinema i la pintura 
Durada: 4 hores 
Dies: 26 i 27 de maig 

25,00 € 

Fotografia publicitària: retrat i bodegó 
Durada: 4 hores 
Dies: 2 i 3 de juny 

25,00 € 

Fotografia creativa 
Durada: 4 hores 
Dies: 9 i 10 de juny 

25,00 € 

Fotografia analògica: el laboratori per la foto en blanc i negre 
Durada: 4 hores 
Dies: 16 i 17 de juny 

25,00 € 

Introducció a la fotografia de viatge i reportatge 
Durada: 4 hores 
Dia: 13 de juny 

25,00 € 

Passejades fotogràfiques: natura i arquitectura 
Durada: 4 hores 
Dia: 27 de juny 

25,00 € 

 
Publicar aquests preus en el BOP. 

 
 

17. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 14 de març de 
2008 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de la Garriga, per a la 
participació en el projecte “Campus Ítaca”  
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
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’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 14 de març de 2008, entre 
la Fundació Autònoma Solidària i l’Ajuntament de la Garriga.  
 

 
18. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
Àrea funcional: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar les  liquidacions, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents a la 
taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 
Concepte      Liquidació             Import 
ocupació dia 7 de març 2015    2015/00004274  258,12€ 
ocupació dia 18 d’abril 2015     2015/00004275  258,12€ 
 
 

 
19. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes d’abril de 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar del Teatre 

municipal, segons el detall següent: 
 
Expedient      Liquidació  Període  Import     Iva                Total 
2014/801/00002    2015/00004276    Abril  2015             320,00€    67,20€ 387,20€ 
 
 

 
20. Aprovació factura Malhivern, SCP. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i desenvolupament econòmic 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 631 per un import de 3.305,78 € amb un IVA de 694,21 
corresponent al contracte menor de serveis consistent en servei de suport a les 
activitats de dinamització que es van desenvolupar durant el mes de desembre a la 
Garriga per a dinamitzar i promocionar l’activitat comercial del municipi en la 
campanya de Nadal.  

 

 



 

JGL 20/4/15 8 

21. Autorització celebració de la XX Cursa de fons de les Tortugues de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar al club d’atletisme les Tortugues de la Garriga la celebració de la XX Cursa de 
fons de les Tortugues el proper divendres 1 de maig de 2015. 
Autoritzar al club a fer ús dels vestidors, la recepció i un terç de pista en cas de pluja, del 
poliesportiu de Can Noguera de 7.00 a 14.00h. 
Cedir les següents infrastructures: 35 taules, 26 bancs, 25 cadires, 50 tanques, el podi, 
contenidors de rebuig, envasos i orgànic, penjar les pancartes de sortida i arribada i 
connexió elèctrica per endollar els arcs. 
Aprovar la despesa de 229€ corresponent a l’ambulància, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 15 205 34101 22609 ESP. Activitats esportives. Ambulàncies, del pressupost 
municipal vigent. 
Aprovar la despesa de 300€ corresponent a la megafonia, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 15 205 34101 22611 ESP. Activitats esportives. Megafonies, del pressupost 
municipal vigent. 
 

 
22. Aprovació del contracte menor de subministrament de trofeus i samarretes. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 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 relatiu al servei dels trofeus i samarretes, per un 
import de 7.396,70 més 1.553,30 d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient.  
 
 

 
23. Lloguer del Teatre de la Garriga el dia 21 de juny de 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del Teatre de la 
Garriga el dia 21 de juny de 2015 de les 12h a les 19.30h i la sala polivalent de les 
15h a les 19.30h per realitzar el fi de curs de l’escola, d’acord amb la instància de 
data 9 d’abril de 2015 i número de registre 1914/2015. 

2. Aprovar la liquidació  per un import de 1.391,08 €, en concepte de lloguer del 
Teatre de la Garriga pel dia i hores esmentats. 

 
 

24. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i Càritas la 
Garriga 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea Dinamització Cultural, Joventu t, Lleure i Participació 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i Càritas la Garriga. 
Lliurar 3.200 mocadors commemoratius de la Festa Major 2015 a l’entitat Càritas la 
Garriga, per distribuir entre la ciutadania, a canvi d’una aportació voluntària, amb 
l’objecte de destinar els beneficis al Banc d’Aliments de la Garriga. 
 
 

 
25. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil de Diputació de Barcelona  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
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’Adhesió a la Xarxa de Participació Infantil de Diputació de Barcelona, així com 
a la signatura del document adjunt.  
 

 
26. Sol.licitud de subvenció per a la campanya de manteniment i restauració de la Vil·la 
romana de can Terrers de l’any 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció 

per import de 1.148,25 € per a la campanya de manteniment i restauració de la Vil·la 
romana de can Terrers de l’any 2015, segons el previst a l’apartat 4.3 de l’Annex de les 
bases específiques de la convocatòria publicada a la Resolució CLT/611/201. 

 
 

27. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs per les barres de bar Festa Major 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar les Bases del concurs per a l’adjudicació de les barres de bar de la Festa Major 
2015. 
Obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per participar en el concurs de 
barres de bar de Festa Major d’enguany. 
Donar trasllat d’aquest acord les entitats inscrites en el registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de la Garriga, per mitjans electrònics. 
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28. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2753/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
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'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
2753/2014 de serveis socials. 
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 375,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3901/2012 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 375,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
3901/2012 de serveis socials. 
 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4647/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
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'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
4647/2013 de serveis socials. 
 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
del mes de febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1834/2013 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
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'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge del meso de febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 1834/2013 de 
serveis socials. 
 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 441,43 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de desembre de 2014, gener i febrer de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 10078/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
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'ajut econòmic de 441,43 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de desembre de 2014 i gener i febrer  de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 10078/2013 de serveis socials. 
 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 219,85 € corresponent al 25 % de les despeses d’hipoteca 
dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a 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 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 219,85 € corresponent al 25 % de les despeses d’hipoteca dels 
mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 859//2013 de 
serveis socials. 
 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 191,18 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de gas  dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 2967/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
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'ajut econòmic de 191,18 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de  gas  dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 2967/2012 de serveis socials. 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 211,17 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de llum  del mes de gener de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 1738/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
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Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
36. Concessió d'ajut econòmic de 99,00 € corresponent al 50% de les despeses d’unes 
ulleres per a la família que figura a l'expedient 4546/2012 de serveis socials. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
 
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'ajut econòmic de 99,00 € corresponent al 50 % de les despeses d’unes ulleres 
per a la família que figura a l'expedient 4546/2012 de serveis socials. 
 
 

 
37. Aprovació de la liquidació de les addendes per a l’any 2014 al IV Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa de 1.625,49 € corresponent al pagament de la liquidació de 

l’addenda per a l’any 2014 al IV Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials. 

 
 

 
38. Aprovació de la liquidació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Garriga per a la gestió i prestació dels serveis socials per a l’any 2014.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la liquidació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Garriga per a la gestió i prestació dels Serveis Socials  i que es 
resumeix de la forma següent: 
 
SERVEIS INGRES del 

CCVO a 
l’Ajuntament 

FINANÇAMENT 
Departament 
Benestar Social i 
Familia 

DESPESES 
Ajuntament de 
La Garriga 

DIFERENCIA 
CCVO HA 
D’ABONAR A 
L’AJUNTAME
NT DE LA 
GARRIGA 

PROFESSIO
NALS 

100.339.28 €    

SAD Social +  17.345,71 € 29.745,79 €  
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Dependència (29.745,79 € - 
5.173,92 €) 
A pagar: 

24.571,87 € 
 

URGÈNCIA 
SOCIAL 

  10.440,54 €    

PROFESSIO
NAL PIA 

   3.862,32 € 6.680,75 €  

ACOLLIDA 
PE IM 

   2.330,73 €    

TOTALS 113.110,55 € 21.208,03 € 31.252,62 € 103.065,96 € 
 
Aprovar la despesa de 31.252,62 € en concepte dels serveis de Sad Social i Sad 
Dependència, Programa individual d’atenció PIA,  amb imputació a l’aplicació 
pressupostària 207 23102 22612 ACP.POS.ASS Sad atenció domiciliària  del pressupost 
municipal vigent. El pagament d’aquesta quantitat queda compensat. 
Acceptar l’ingrés del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 134.318,58 € en concepte del 
servei professionals, urgència social i servei d’acollida i integració a persones estrangeres 
immigrades, amb imputació al concepte pressupostari  207 46500 ACP.POS.CCVO 
UBASP. 
Aprovar la compensació de la liquidació del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb un 
ingrés de 103.065,96 € 
 
 

 
39. Acceptació del “Programa complementari, de garantia de la cohesió social” en el marc  
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. Cooperació i Polítiques d’Igualtat. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Acceptar l’acció de suport  per al Programa Complementari i de garantia de la cohesió 
social, en el marc  del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, pel qual es concedeix un 
ajut per un import màxim de 74.237,49 €. 
 
 

 
40. Aprovació convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar  la convocatòria  de subvencions per finançar els menjadors escolars pels 
alumnes segon cicle d’educació infantil, i d’ensenyaments obligatoris, pel curs 2015-2016, 
del 27 d’abril al 29 de maig de 2015. (Ambdós inclosos). 
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41. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
JBP 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JBP en la modalitat de titular  conductor/a. 
 

 
42. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors de 
pantalla plana, sistemes operatius i paquets de programari ofimàtic per l’Ajuntament  de  
la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
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’inici de l’expedient de contractació pel subministrament d’ordinadors de taula, 
ordinadors portàtils, monitors de pantalla plana, sistemes operatius i paquets de 
programari ofimàtic per l’Ajuntament  de  la Garrig a. 
Autoritzar la despesa de 32.625,05 euros IVA a banda amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents i segons el detall indicat: 
303 92600 63600 SOC.TIC.ordinadors i altre maquinari.Adquisició:  24.360,59 euros 
303 92600 64100 SOC.TIC.Office.Actualització: 8.264,46 euros  
Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte. 
Procedir a convidar les empreses capacitades per dur a terme l’objecte contractual. 

 
 

43. Autorització assistència SITC (Saló Internacional de Turisme de Catalunya); tècnica 
auxiliar de Turisme (grup C1-15) 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’assistència de la tècnica auxiliar de Turisme al STIC (Saló Internacional 

de Turisme de Catalunya) que tindrà lloc del 17 al 19 d’abril de 2015 a Barcelona. 
2. Aprovar les despeses corresponents als desplaçaments i dietes, d’acord amb allò 

previst al Reglament d’Indemnitzacions. 
 
 

 
44. Complement per funcions de Vice-Secretària Accidental de l'Ajuntament de la 
Garriga; tècnica auxiliar de Compres i Contractació. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 



 

JGL 20/4/15 15 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar a la tècnica auxiliar de Compres i Contractació (grup C1), per desenvolupar la 

tasca de vicesecretària accidental de l’ajuntament de la Garriga i exercir les funcions 
de la Secretaria durant els dies 1 i 2 d’abril de 2015 ambdós inclosos, la quantitat de 
38€ amb càrrec a la partida 15 103 92000 15000 FHE.SEI.SEC.P.Funcionari. I.C. 
Productivitat. 

 
 

 
45. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de Serveis Econòmics.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar al tècnic de Serveis Econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 

d’interventor accidental els dies 1, 14, 15, 16, 17 i 20 d’abril de 2015, la quantitat de 
95€, amb càrrec a la partida 15 103 93100 15000 FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. 
Productivitat. 

 
 

46. Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA LOCAL mes març 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions extraordinàries, el complement de nocturnitat i dietes  
       corresponents al mes de març 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 
 

Càrrec H.Diürna 
Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

Agent 0 0 0,00 2 19,82 3 44,64 64,46 

Agent 0 0 0,00 3 29,73 1 14,88 44,61 

Agent 0 0 0,00 1 9,91 3 44,64 54,55 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 3 44,64 114,01 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 3 44,64 114,01 

Caporal 0 0 0,00 0 0 2 29,76 29,76 
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Agent 0 0 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 3 44,64 114,01 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 3 29,73 3 44,64 74,37 

Agent 4 4 71,40 7 69,37 4 59,52 200,29 

Caporal 0 0 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

Agent 0 0 0,00 0 0 3 44,64 44,64 

Agent 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 

Caporal 0 0 0,00 0 0 3 44,64 44,64 

Agent 0 0 0,00 7 69,37 4 59,52 128,89 

Agent 0 0 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

 totals 4 4 71,40 93 921,63 79 1175,52 2168,55 

 
 

 
47. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes març 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports Març 2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Torneig 
futbol sala 
joventut 

 

24 

   
 

428,40€ 

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Substitució 
Antònio de 

Arriba 

 
7  

 
         2 

 
153,18€ 

 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Partits de 
bàsquet, 
hoquei, 

Substució 
Antonio de 

Arriba 

 
 
 

19,25 
         

         7 

 
 

 
 
 

        2 481,52€ 

 
 

 
48. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; agent de policia Local (grup C2-15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
Aprovar  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82€, en concepte de la renovació del 

permís de conduir, a l´agent de la Policia Local (grup C2-15)  
 
 

 
49. Complement de productivitat per funcions auxiliar tècnic teatre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar un  complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) per 

desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 136 h en el mes de març, la quantitat de 
204€ amb càrrec a la partida 15 203 33000 15001 
CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat.  

 
 

50. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - juny. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 12 taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, 
durant els mesos de maig i juny del 2015. 
Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai que 
s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2015/00004279, número d’expedient 
2012/014/000012 i d’import 379,68 €. 
 

 
51. (Bar La Parrilla); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - octubre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 3 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al carrer Nord número 3, 
segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període de maig a octubre del 2015. 

2. Condicionar l’efectivitat d’aquesta llicència a la comprovació i posterior informe 
favorable per part dels serveis tècnics municipals, del compliment de les condicions 
tècniques establertes per a la instal·lació de terrassa en zona d’aparcament de vehicles. 

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

4. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2015/00004280, número 
d’expedient 2015/014/000003 i d’import 284,76 €. 
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52. (Bar La Sínia); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - octubre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 3 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment situat a la Carretera Nova 
número 38, de l’1 de maig al 31 d’octubre del 2015. 

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. 4.2, de número 2015/00004279, número 
d’expedient 2012/014/000012 i d’import 284,76 €. 

 
 

 
53. Contracte menor de serveis per la realització de treballs forestals de retirada d’arbres 
caiguts en el camí fluvial de la Garriga – el Figaró  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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 la realització de treballs forestals 
de retirada d’arbres caiguts en el camí fluvial de la Garriga – el Figaró , per un import de 
8.500,00 euros i 1.785,00 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
54. Aprovació de la pròrroga del contracte de les obres de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir una pròrroga en l’execució de les obres de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic de la Garriga, aprovada per la Junta de Govern 
Local en data 30/06/2014. 

2. Determinar que la data màxima per a la finalització de les obres és el dia 
30/04/2015. 

 
 

55. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri la Doma, expedient 2/2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris expedient 2/2015. 
Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 
 
 

 
56. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 20 d’abril de 2015 per un import de 
351.770,70 €.   
 
 

 
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: 
 
 

 
57. Adjudicació contracte menor consistent en l’enregistrament, treballs musicals i edició 
del CD “La Garriga, un passeig per la sardana” i aprovació preu privat venda.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 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 de serveis consistent en 
l’enregistrament, treballs musicals i edició del CD “La Garriga, un passeig per la 
sardana” realitzat per la Cobla Sant Jordi, per un import de 6.000 euros, exempts 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
58. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d´obres majors a: 
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A) (Oma 2/2014) 

1/ Descripció de l’obra 

Enderroc de l’ampliació de volum per tal de restaurar la realitat física alterada al carrer 
Negociant 44, promogut per la Sra. Mercè Guillamet, consistent en l’enderroc de parets i 
coberta, substitució de part de les baranes i construcció de nou tancament segons projecte visat 
pel COAC núm. 2015001721 en data 18 de març de 2015. 

B) (Oma 8/2015) 

1/ Descripció de l’obra: 

Rehabilitació de façanes i coberta de l’edifici en testera situat al carrer Cardedeu, 27 promogut 
per Carmen Salami Gay, segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Jordi Martín 
González-Mellado i visat el dia 1 d’abril de 2015 pel CoAC, amb el número 2015002256. 
 


