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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  7 D´ABRIL  DE 
2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 26 DE GENER, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
7 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 9 de març de 2015. 
 
 

 
2. 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 : 
Concedir la següent llicència d’obra major a: 
A) (Oma 11/2014) 

Descripció de l’obra 
Reforma, ampliació i adequació d’un edifici entre mitgeres existent, promoguda per INVERAS 
S.L. al carrer Banys, 42 de la Garriga, segons projecte redactat per l’arquitecte Joan Serradell i 
Mundó. 
 

 
3. 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. Es proposa concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 34/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació del local per mantenir l’activitat d’estació de servei amb autorentat, boxes de rentat 
manual i venda al detall mixta, consistents en desmuntatge d’un tancament de pladur per 
engrandir la zona de botiga, la construcció d’una rasa i la col·locació de rètols al carrer Satèl·lits, 
núm. 33 de la Garriga. 
B) (Ome 36/2015) 
Descripció de l’obra 
Rehabilitar la façana mitjançant plataforma elevadora consistent a arrebossar trossos brufats i 
pintar al carrer Can Xic Corder, núm. 19, de la Garriga 
C) (Ome 37/2015) 
Descripció de l’obra 
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Instal·lació i funcionament d’una grua torre model J-42 NS marca JASO de 36,6 metres de 
ploma i 32 metres d’alçada al carrer Calàbria, núms. 1-11 de la Garriga. 
 

 
4. 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 35/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa sobre vorera de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Mestre Genaro, núm. 21 de la Garriga. 
B) (Ome 39/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa sobre vorera de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Les Vinyes, núm. 4 de la Garriga. 
 
 

 
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 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Situació obra Quantitat a retornar 
Samalús 19, baixos 150 € 
Calàbria 118 150 € 
Figaró 5, 3r 1ª 150 € 
Can Noguera 3, 2n 2ª 150 € 
Figueral 6 150 € 
Garcí 3 9.000 € 
 
 

 
6. 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 : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Situació obra Quantitat a retornar 
Samalús 19, baixos 500 € 
Sancho Marraco 6, 1r A 500 € 
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7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Carretera Samalús, núm. 30. 
 
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 : 
Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació prèvia 
per les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar, a la Carretera de Samalús, núm. 30 
de la Garriga. 
Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 
        
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 
Carretera de 
Samalús, núm. 
30 

2014/020/00014 
2015/00003611 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                        
 

 
8. Parcel·lació 7/2011: Ctra de Samalús, 26 cantonada onze de setembre 40-42 
 
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. Considerar efectiva la llicència de parcel·lació de la finca situada entre la Ctra. de 
Samalús, l’av. Onze de Setembre i el C/ Rodamilans de la Garriga atorgada per la Junta 
de Govern Local adoptat el 3 d’octubre de 2011 per resultar acreditada la condició 
 d’enderroc d’una construcció auxiliar establerta en la llicència esmentada. 
 

 
9. Aprovació de la pròrroga de les obres de Millora de l’accessibilitat en diverses zones 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 : 
Concedir la pròrroga en l’execució del projecte de millora de l’accessibilitat en diverses 
zones de la Garriga, aprovat per la JGL en data 22/09/2014. 
Determinar que la data màxima per a la finalització de les obres és el dia 17/04/2015 
 

 
10. Contracte menor corresponent a la substitució de la fusteria d’alumini a l’Auditori de 
l’EMM 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 

 
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 : 
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 les obres per a la 
substitució de la fusteria d’alumini a l’Auditori d e l’EMM, per un import de 6.416 
€ (21%IVA inclòs), atès el pressupost que consta en l’expedient.  

 

 
11. Innecessarietat de la llicència de divisió horitzontal del carrer Calàbria, 18 
 
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 : 
Aprovar la declaració de la innecessarietat de la llicència de divisió de la finca situada al 
carrer Calàbria, 18 de la Garriga. 
Advertir que per a la construcció de la passera de comunicació entre l’habitatge de planta 
primera i la planta superior de la construcció auxiliar, la propietat haurà de disposar de la 
corresponent llicència d’obres municipal. 
Aprovar la liquidació corresponent de l’esmentada finca: 
 
Valor                                           Con cepte                             Expedient                          Import  
2015/0003612                              Innecessa rietat 
                                                     Divisió horitzontal                2012/020/00094                92,80€ 

                                              
 

 
12. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri la Doma, expedient 1/2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 : 
Autoritzar el canvi de titularitat de drets funerar is. 
Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 
 

 
13. Aprovació Conveni específic de cooperació entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per a 
la realització de les Festes del Corpus, i concessió d’una bestreta del 50% de la subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Turisme 
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de laGarriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de 
la Garriga per a la realització de les Festes del Corpus del 29 de maig al 7 de juny de 2015. 
Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèditadequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària CUT. Associació Corpus  203 
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33000 48008 del Pressupost Municipal vigent i per un import màxim de 24.000€. 
Autoritzar la bestreta de 12.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària CUT. 
Associació Corpus 13 203 33000 48008 en concepte de bestreta. 
 
  

 
14. Concessió d'ajut econòmic de 868,81 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 02/2012 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 868,81  € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
02/2012 de serveis socials. 
 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 435,00 € 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 4627/2013 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 435,00 € 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 
4627/2013 de serveis socials. 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 225,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4070/2014 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 225,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2015 per la família que figura a l'expedient 
4070/2014 de serveis socials. 
 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 250,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
del mes de març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2250/2013 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 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 250,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març de 2015 per la família que figura a l'expedient 2250/2013 de 
serveis socials. 
 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 380,00 € 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 3246/2014 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 : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 380,00 € 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 3246/2014 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 380,00 € a l’aplicació pressupostària  207 23100 48000 ACP. 
BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 720,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2857/2012 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 720,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2015 per la família que figura a l'expedient 
2857/2012 de serveis socials. 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € 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 3885/2012 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 525,00 € 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 
3885/2012 de serveis socials. 
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21. Concessió d'ajut econòmic de 186,45 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de setembre i novembre de 2014 i aigua del mes de 
gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3995/2014 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 186,45 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de setembre i novembre de 2014 i aigua del mes de 
gener de 2015.per a la família que figura a l'expedient 12348/2014 de serveis socials. 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 292,91 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de novembre de 2014, de gas dels mesos d’octubre i 
desembre de 2014 i aigua del mes de gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
5223/2013 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 292,91 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de novembre de 2014, de gas dels mesos d’octubre i 
desembre de 2014 i aigua del mes de gener de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 5223/2013 de serveis socials. 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 260,83 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de desembre de 2014 i febrer de 2015 i aigua del mes 
de gener de 2015 per a la família 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 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 260,83 € corresponent al 75 % de les despeses de   
subministrament de llum dels mesos de desembre de 2014 i febrer de 2015 i aigua del mes 
de gener de 2015 per la família que figura a l'expedient 3552/2013 de serveis socials. 
 

 
24. Concessió d’ajut econòmic  de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2014-2015 per l’alumne/a d'educació infantil que figura a l’expedient 
06/2014 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 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material escolar 
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per al curs 2014-2015 per l’alumne/a d’educació infantil que figura a l’expedient 06/2014. 
 

Aprovar la despesa de  60,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2014-2015, per l’alumne/a d’educació infantil del centre 
d’ensenyament públic  següents:  

 
ESCOLA IMPORT ALUMNES 

ESCOLA PUIGGRACIOS 60,00 € 1 
TOTAL              60,00 €                        1 

 
 

 
25. Concessió d’ajut econòmic  de 70,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2014-2015 pels alumnes d'educació primària que figuren a l’expedient 
1163/2015 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 70,00 € corresponent a les despeses de llibres i material escolar 
per al curs 2014-2015 pels alumnes d’educació primària que figuren a l’expedient 
1163/2015. 
Aprovar la despesa de  70,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2014-2015, pels alumnes de primària dels centres 
d’ensenyament públic  següents:  

 
ESCOLA IMPORT ALUMNES 

ESCOLA PUIGGRACIOS 70,00 € 2 
TOTAL             70,00 €                          2 

 
 

 
26. Adjudicació del contracte de serveis d’atenció psicologia a dones víctimes de violència 
de gènere 
 
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 : 
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis d’atenció psicologia a víctimes de violència de 
gènere, per un termini de dos anys per un import màxim anual de 6.400 euros IVA a 
banda. 
 

 
27. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’AMPA de l’Escola Puiggraciós  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’AMPA de 
l’Escola Puiggraciós. 
Abonar l’ajut de 2.500 € a l’AMPA de l’Escola Puiggraciós, per compensar una part dels 
costos de les reparacions efectuades el juliol de 2013, a la sala d’ampliació del menjador 
escolar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15 201 32000 48007 “ENS.Conveni 
Puiggraciós” del Pressupost Municipal vigent. 
 
 

 
28. 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 mitjançant arrendament financer d’un vehicle per la policia 
local de  la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
29. Sol·licitud de no aplicació de la reducció de quotes mensuals de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny de la Garriga (EMAD) per al curs 2014/15 i baixa de liquidacions de 
l’alumne R.M.A. 
 
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. Donar de baixa les liquidacions de la quota incial i mes de març de l’alumne 
R.M.A  següents: 

 
Nom de 
l’alumne 

Nom del 
titular 

DNI del 
titular 

Núm. 
càrrec 

Núm. 
rebut 

Núm. 
expedient 

Import 
total 

R.M.A R.M.A 79277607B 2015/0090 2015/2193 2015/101/10 25,07 € 
R.M.A R.M.A 79277607B 2015/0053 2015/2194 2012/110/10 35,10 € 

 
 

 
30. Aprovació del procediment de preinscripció als cursos de Formació Ocupacional 
Propis (FOP) - programació 2015   
 
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 el procediment de preinscripció per als cursos de Formació Ocupacional 
Propis (FOP), per a l’any 2015, organitzats per les àrees de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic i d’Ensenyament. 
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31. Modificació del document Normes d’Organització i Funcionament del Centre (abans, 
Reglament de Règim Intern) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues 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 : 
Aprovar la modificació del document Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(anteriorment, Reglament de Règim Intern) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de 
la Garriga. 
 
 

 
32. (Bar Ca La Rosa); 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 Anselm Clavé 
número 52, 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 2015/00003593, número 
d’expedient 2013/014/000002 i d’import 284,76 €. 

 
 

33. Celebració diada de Sant Jordi 
 
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 els actes de la diada de sant Jordi del dia 23 d´abril de 2015. 
2. Aprovar la normativa de participació per als professionals i associacions i entitats del 

municipi 
3. Aprovar la despesa màxima  2.723,00€  i imputar-la a les aplicacions pressupostàries 
 

15 203 33100 22609 1.150,00€ 
15 203 33800 22612 1.573,00€  

 
 

 
34. Contracte menor de serveis per atendre el servei local de defensa de les persones 
consumidores i usuàries 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 : 
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, a la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), amb 
número de CIF G58039348 i domicili social a la rambla de Santa Mònica, 10 baixos, 
08002 Barcelona, el contracte menor relatiu al servei consistent en atendre el servei 
local de defensa de les persones consumidores i usuàries, per un import de 3.860,23 
euros i 810,59 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
35. Contracte menor de servei de programació i desenvolupament d’activitats de 
dinamització comercial per a la dinamització del municipi en la campanya de Nadal 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. 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 
dinamització comercial  per tal de dinamitzar i promocionar  l’activitat comercial 
del municipi en la campanya de Nadal, per un import de 3.305,78 euros i 694,21 
euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
36. Transmissió llicència autotaxi núm. 2 i substitució vehicle del vehicle afecte al servei .  
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 : 
Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d’Auto-Taxi núm. 2 de la Garriga,  per 
la realització del servei públic urbà de taxi en aquest municipi. 
 Autoritzar la substitució del vehicle per a la prestació del servei urbà de taxi corresponent 
a la llicència d’Auto-Taxi núm. 2 . El vehicle autoritzat per a la presentació del servei és el 
següent : 
Marca SKODA, model NUEVO SUPERB COMBI ELEGANCE 2,0 TDI 140 CV DSG 6 
VEL., núm. de bastidor TMBJE73T0F9048865. 
Aprovar la liquidació núm. 2018/T05/000001, d’  import de 418,10€ pels  conceptes de 
transmissió de llicència i substitució vehicle d’Auto-Taxi  . 
 

 
37. Suspensió  procediment caducitat expedient d’aprovació  del Pla Parcial Urbanístic i el 
Projecte d’Urbanització del sector B-8 “Sector Sud”. 
 
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 
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de la Junta, acorda : 

Estimar les al·legacions presentades i suspendre el procediment per a la declaració de 
caducitat de l’expedient  per a l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic i el Projecte 
d’Urbanització del Sector B-8 Sector Sud, fins el termini d’un mes següent a la notificació 
a les parts de la sentència. 
 
 

 
38.  Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 012/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

Restar assabentats de l’inici de l’activitat de sala polivalent, subjecte a Comunicació prèvia, 
en l’immoble situat al Carrer Vicenç Ferrer, núm. 12 d’aquest municipi, amb una 
superfície útil de 98,45m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona 
titular de la mateixa.   
Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de sala polivalent, que seguidament es 
relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Comunicació prèvia 

 
 

2015/000003591 
2014/170/000061 

 
237,13€ 

 
             

 
 

39. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 014/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de farmàcia, subjecte a Comunicació 
prèvia, en l’immoble situat al Carrer Anselm Clavé, núm. 54 d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 193,05m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de farmàcia, que seguidament es 

relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Comunicació prèvia 

 
 

2015/000003590 
2014/170/000058 

 
237,13€ 
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40. Aprovació factura corresponent al contracte menor de subministrament de generadors 
d’aire calent pel Teatre Municipal 
 
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. Aprovar la factura núm. 2150069 de 09/03/2015 i d’import 6.576,35€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte menor de subministrament de generadors d’aire calent 
pel Teatre Municipal. 

 
 

 
41. Contracte menor per l’execució de les obres per a la conservació i manteniment del 
marge esquerre d’un tram urbà del riu Congost de la Garriga (tram II) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 de l’obra de conservació i 
manteniment del marge esquerre d’un tram urbà del riu Congost a la Garriga (tram 
II), per un import de 12.948,00 euros i 2.719,08 euros d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

 
 

 
42. 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 7 d’abril de 2015 per un import de 
48.860,35 €.   
 
 

 
43. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, 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 dels Pinetons,  

segons el detall següent 
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Expedient     Liquidació              Període          Import  Iva  Total  
2015/801/00001    2015/00003614  Abril  2015           500,00€    105,€ 605,00€ 
  
 

 
44. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes de març 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 2015/00003613    Març  2015 320,00€       67,20€ 387,20€ 
 

 
 

45. Aprovació modificació Conveni de col·laboració amb l’Associació Agrària la Garriga 
signat en data 2013. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
 
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 modificació del conveni de col·laboració signat en data 23-12-13 amb l’entitat 
Associació Agrària la Garriga per a la recuperació del món agrari local, en el seu pacte 
tercer apartat quart que queda redactat en la forma següent: 
 

L’associació haurà d’acreditar durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 la realització 
de les activitats portades, inversions i gestions executades i el detall dels costos de les 
mateixes, en relació  a l’ajut extraordinari concedit en aquella data, i com a data límit 
el dia 31-12-2017. 

 
 

46. 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  
 
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 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 27 d’abril de 2015. 
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47. Aprovació de la Participació de la Biblioteca Municipal Núria Albó al programa de 
Punts d’Informació Turística, promogut per turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
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. Donar el vist-i-plau a la participació de la Biblioteca Municipal en el “Programa de 

Punts d’Informació Turística”. 
2. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre 

document que pugui ser necessari per la seva efectivitat. 
3. Donar compte del present acord a la Diputació de Barcelona. 

 
 

 
48. Aprovació del programa d’activitats del segon trimestre de 2015 del Centre de 
Visitants de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. Aprovar el programa d’activitats del Centre de Visitants de la Garriga per al segon 

trimestre de 2015 (mesos d’abril, maig i juny), tal com apareix concretat a la part 
expositiva. 

2. Traslladar aquest acord a l’empresa concessionària de la gestió del Centre de Visitants 
i l’oferta turística garriguenca. 

 
 

 
49. Autorització celebració Festa dels Tres Tombs.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei 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 : 

Autoritzar la celebració de la festa dels Tres Tombs el dia 19 d’abril de 2015 de 09.00 
h a 15.00 h., així com la cessió de les infraestructures enumerades en la part expositiva 
en la mesura que sigui possible, organitzat per l’associació Tres Tombs de la Garriga. 
Aprovar la despesa de 1.025,73€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària CUT. ACT. 
Neteja viària Festes populars 203 33800 22700 del pressupost municipal vigent. 
Denegar  l’exempció de l’impost de via pública donat que no es tracta de cap dels ens 
amb dret a ella recollida al punt 3.4 de l’ordenança T01 Taxa per ocupacions del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
 

 
50. Autorització ajut estudis  “IX Curs d’especialització en la planificació de la mobilitat 
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local”,  tècnic assessor de Serveis Territorials (A2) 
 
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 i el pagament al tècnic assessor de Serveis Territorials 
(grup A2), de la part corresponent al SMI per import de 648,60€ (SMI 2015) per 
fer front als costos del “IX Curs d’especialització en la planificació de la mobilitat 
local” que s’imputarà a l’aplicació pressupostària  15 100 92000 16200 ALP. 
Formació personal. P.funcionari. 
 

          
 

51. Autorització inscripció al Curs de gestió de projectes, cap de Serveis Territorials (A1) 
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 la inscripció i  el pagament al cap de Serveis Territorials (A1), de la 
part corresponent al SMI per import de 648,60€ (SMI 2015) per fer front als costos 
del “Curs de gestió de projectes” que s’imputarà a l’aplicació pressupostària  15 
100 92000 16200 ALP. Formació personal. P.funcionari. 

 
 


