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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 6 DE 
JULIOL 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  
6 DE JULIOL DE 2015 

 
 
 
 

 
1. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 06 de juliol de 2015 per un import de 
136.333,89 €.   
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següent llicències d’obra menor a: 
A)(Ome 70/2014) 
 
Descripció de l’obra: 
Arranjament de la cornisa en mal estat consistent a retirada de la mateixa i col·locació de 
canal mitjançant bastida, al carrer Impremta , núm. 26 de La Garriga. 
 
B)(Ome 73/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació del lavabo del local consistent a desplaçar radiadors, instal-lar un rentamans i instal-
lacions elèctriques.  al carrer Banys , núm. 75, baixos de La Garriga. 
 

 
3. Obres Menors: guals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir la següent llicència d’obra menor a: 
 
A) (Ome 69/2015) 
 
Descripció de l’obra: 
Placa de gual permanent al carrer Can Noguera , núm 40 de la Garriga. 
 
 

 
4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 66/2015) 
 
Descripció de l’obra: 
 
Substitució de pal de fusta i riostra per un de formigó amb riostra a l’avinguda Ramon 
Ciurans , noms, 22-24, parcel·la 4S, nau 1-3-5 de La Garriga. 
   

 

5.  Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, edifici 
carrer Josep Maria Sert, núm. 17   

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia per les obres de construcció d’edifici  de planta soterrani , planta baixa i 3 
plantes pis , al carrer Josep Maria Sert , núm. 17 de de La Garriga. 

 

 
6. Exempció fiança 150 €, Josep Carner 16, Comunitat de  Propietaris 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’exempció de la fiança terres i runes de 150 € de les obres consistents en 

l’arranjament dels desperfectes del porxo  de la Comunitat de Propietaris del carrer 
Josep Carner 16 ,  de la Garriga, (Exp. OMe 43/2015). 
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7. Parcel·lació 5/2015: C. Garbí, 3 A i 3B i C. Alzines, 4A i 4B 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència de parcel·lació a les finques registrals 12.870, 12871, 12872 i 
12873 del Registre de la Propietat de Granollers 2, d’acord amb el projecte de 
parcel·lació redactat, de data maig de 2015 del que resulten les següents finques 
finals i del plànol de parcel·lació que consta en el projecte, del que se’n certificarà 
una còpia. 

 
Finca final 1: 

A- Finca amb adreça c/Garbí 3A 

Superfície 568,08 m2. 

Té una façana de 25,15 m. amb el carrer Garbí. 

Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 278 m2 i 162 m2 
d’ocupació en planta. 

Finca final 2: 

Finca amb adreça c/Alzines 4A 

Superfície 623,38 m2  

Té una façana de 27,19 m. amb el carrer Alzines. 

Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 251m2 i 131 m2 
d’ocupació en planta. 

 

Finca final 3: 

Finca amb adreça c/Garbí 3B 

Superfície 664,80 m2. 

Té una façana de 17,00 m. amb el carrer Garbí una façana de 18,05 m. amb el carrer Alzines.  

No està edificada 
 

 

8. Acceptació subvenció Jutjat de Pau 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Restar informats de l'atorgament de la subvenció de 5.000 euros del Departament de 
Justícia, per a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau de la Garriga, 
durant l'any 2015, a imputar al concepte pressupostari d'ingressos 15 302 45080, 
SEC.GENCAT. Jutjat de Pau. 

 
 

 
9. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos , per 
al gos de raça Creuat de Pitbull, de nom “Coco”, amb núm. de xip 
977200005027900. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment per un import de 50,00 €. 

 
 

 
10. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar del Teatre, mes de juny de 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 2015/00007171    Juny  2015 320,00€ 67,20€ 387,20€ 
 
 

 
11. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant el període del  mes de maig i mes de juny de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període  del mes de maig de 2015 i   mes de juny  de 2015, (concepte 
pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un total de 769,57€ 
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12. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de juny  
de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 
 
Expedient     Liquidació   Període  Import  Iva Total 
2015/801/00001    2015/00007172  Juny  2015           500,00€    105,€ 605,00€ 
  
 

 
13. Aprovació de la destrucció de documentació de l’ajuntament de la Garriga de les series 
de llicències d’obres majors anys 1975-1990, projectes d’urbanització anys 1930-2009 i 
contractació administrativa anys 2005-2014. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ Servei d’arxiu 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
PRIMER. Aprovar la destrucció de documents de l’ajuntament de la Garriga de les series 
de llicències d’obres majors anys 1975-1990, projectes d’urbanització anys 1930-2009 i 
contractació administrativa anys 2005-2014. 
 
 

 
14. Aprovació de la despesa i abonament d’aquesta, corresponent a la participació en el 
programa de natació escolar durant el 3r 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la despesa de 4.442,76 €, corresponent a la participació en el programa de 
natació escolar durant el 3r 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. 

 
 

 
15. Acceptació d’un suport econòmic per part de la Diputació de Barcelona, per a la 
realització del Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar en treballs de fusteria i 
d’instal·lació de mobles, durant el curs 2015/16 i de la signatura del conveni corresponent 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut econòmic de 10.000 €, atorgat per la Diputació de Barcelona, per a 
la realització d’un PFI d’Auxiliar en treballs de fusteria i d’instal·lació de mobles, 
durant el curs 2015/16. 

 
 

 
16. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament, per a la minoració del cost 
del menjador de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, per al curs 2015-
2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar la subvenció per minorar el cost del servei de menjador escolar dels 
infants matriculats a l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, per al curs 2015-
2016, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 
17. Aprovació d’activitats programades per a les IV Jornades Modernistes de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les activitats programades per a les IV Jornades Modernistes de la Garriga. 
2. Aprovar la despesa per un import de 6.000,00 €, i imputar-la a l’aplicació 

pressupostària 204 33600 22627 PAI.PAT.Festa modernista del pressupost municipal 
vigent. 
 
 

 
18. Aprovació del programa d’activitats del tercer trimestre de 2015 del Centre de 
Visitants de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 
tercer trimestre de 2015 (mesos de juliol, agost i setembre). 
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Activitat Lloc Dia  Hora 
Itinerari guiat: La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga 

Centre de Visitants 4 juliol 10.00 h 

Taller infantil: El modernisme i les 
arts decoratives 

Can Raspall 10 juliol 18.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 11 juliol 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 11 juliol 12.00 h 

Cicle herbes i plantes: Taller Olis i 
Tintures 

Centre de Visitants 11 juliol 18.00 h 

Itinerari guiat: La nit del 
Modernisme 

Can Raspall 11 juliol 20.00 h 

Visita teatralitzada: La Garriga fa 
100 anys 

Plaça del Silenci 12 juliol 11.00 h 

Itinerari en bicicleta pel riu 
Congost 

Pista d’skate can 
Noguera 

1 agost 10.00 h 

Joc de pistes al camp d’aviació de 
Rosanes 

Casal de Rosanes 1 agost 17.30 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 8 agost 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 8 agost 12.00 h 

Itinerari guiat: La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga 

Centre de Visitants 5 setembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 11 setembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 11 setembre 12.00 h 

Cicle herbes i plantes: Taller 
Protector labial 

Centre de Visitants 19 setembre 18.00 h 

Cicle de xerrades: Històries de la 
Garriga 

Centre de Visitants 25 setembre 19.00 h 

 
 

 
19. Contracte menor de servei 02/2015 consistent en l’actuació del Grup Gertrudis per  la 
Festa Major 2015.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura i Participació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte menor relatiu al servei consistent en l’actuació del Grup 
Gertrudis el dia 1 d’agost de 2015 dins els actes previstos de la Festa Major 
d’enguany, per un import de 6.000 euros i 1.260 euros d’IVA, essent un total de 
7.260 euros, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
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20. Contracte menor 024/2015 de servei de lloguer de diferents infraestructures per la 
Festa Major 2015 . 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura i Participació 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 diferents 
infraestructures per la Festa Major 2015, per un import de 5.174€,00 euros i 1.086,54 
euros d’IVA, essent un total de 6.260,54 euros, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 

 
 

 
21. Contracte menor de servei 31/2015, consistent en contractació de diferents actes per  la 
Festa Major 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura i Participació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte menor de servei consistent la contractació dels actes 
següents: Bandarra street Band, inflables refrescants, piscinetes, Cal Titella i Uh! 
quin cangueli, dies 30 a les 19.30 h, 31 de juliol a les 11 h, 1 d’agost a les 19 h i 2 
d’agost a les 10h respectivament dins la programació de la Festa Major 2015, per 
un import de 3.106,41 euros més 652,34 € d’IVA, essent un total de 3.758,75 euros, 
atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
22. Aprovació de les liquidacions del Quercus 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar les liquidacions de les matrícules de l’activitat del Quercus 2015, per un 
import de 10.100€, que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 
Preu públic. Quercus. 

 
 

 
23. Contracte menor de servei 3/2015, consistent en l’actuació del Grup Guillem 
Albà&The All in Orchestra per  la Festa Major 2015.  
 



 

JGL 6/7/15 9 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura i Participació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte menor relatiu en l’actuació del Grup Guillem Albà & The 
All in Orchestra el dia 30 de juliol de 2015 a les 23.30 h dins els actes previstos de 
la Festa Major d’enguany, per un import de 4000 euros i 840 euros d’IVA, essent 
un total de 4.840 euros, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

24. Autoritzar l'assistència  als diferents cursos  al personal docent de l' EMAD 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar al personal docent de l’ EMAD a realitzar la formació que es detalla a 
continuació: 
 
Cursos que es realitzen en col·laboració amb altres Escoles d’Art i Disseny: 

Curs Lloc Hores Dates Preu 

Phonegap 
Escola Pau 

Gargallo 

20 h. 

De 10 h.a 

14 h. 

Del 29 de 

juny al 3 

de juliol 

55.55 € 

Phonegap 
Escola Pau 

Gargallo 

20 h. 

De 10 h. a 

14 h. 

Del 29 de 

juny al 3 

de juliol 

55.55 € 

After Effects Escola Llotja 

20 h. 

De 10 h. a 

14 h. 

Del 6 al 

10 de 

juliol 

81,01 € 

 

Cursos que es realitzen de forma independent:  

Animació digital en 2D DOMESTIKA 
On line 

(Durant juliol i agost) 
24.90€ 

P
ac

k 

cu
rs

os
 Diseño, 

il·lustración y 

craft 

DOMESTIKA 
On line 

(Durant juliol i agost) 

24.90€ 
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Ilustración 

digital de tu 

puño y tableta 

24.90€ 

Ilustración 

nudo y 

desenlace 

24.90€ 

Ilustración 

express con 

Illustrator y 

Photoshop 

24.90€ 

 
 

 
25. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; agent de policia Local (grup C2-15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 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, a l´ agent de la Policia Local (grup C2-15)  

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 691,5 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5754/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
5754/2014 de serveis socials. 

 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 356,25 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
del mes de juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 253/2013 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 356,25 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de juny de 2015 per la família que figura a l'expedient 
253/2013 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 562,5 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 325/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 562,5 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 325/2014 de serveis socials. 

 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 317,32 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4214/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 317,32 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 4214/2014 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 408,33 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2290/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 408,33 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura 
a l'expedient 2290/2012 de serveis socials. 
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31. Concessió d'ajut econòmic de 313,20 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes de maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2282/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 313,20 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge del mes de maig de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 2282/2013 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 228,79 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de febrer i abril de 2015 i aigua del mes d’abril de 
2015, per a la família que figura a l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 228,79 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de febrer i abril de 2015 i aigua del mes 
d’abril de 2015,.per a la família que figura a l'expedient 3581/2013 de serveis 
socials. 

 
 

 
33. Aprovació del Dictamen del contingut i la signatura de les addendes per l’any 2015 al 
IV Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament de Serveis Socials i aprovació primer pagament d’aquesta addenda. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2015 al IV Conveni 

interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament de Serveis Socials. 

2. Aprovar la despesa de 1.813,16 € corresponent al 50 % d’aportació de la previsió dels 
projectes per a l’exercici 2015. 

 
 

 
34. Aprovació  del contingut i la signatura del protocol addicional de concreció per l’any 
2015 del Conveni de col·laboració per a la gestió i  prestació dels serveis socials, altres 
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programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional de concreció per l’any 
2015 del Conveni de col·laboració per a la gestió i  prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Garriga. 

2. Acceptar la previsió d’ingrés del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
142.297,14 €, arran de la distribució de les aportacions per al finançament dels 
serveis socials pels conceptes de perfils professionals, sad social, ajut d’urgència 
social i acollida de persones estrangeres immigrades. Imputar l’esmentat ingrés al 
concepte pressupostari ACP.POS.CCVO.UBASP  207 46500. 

 
 

 
35. Aprovació  de la liquidació del primer trimestre del conveni amb el Consell  Comarcal 
del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació del primer trimestre del conveni per a la prestació del Servei 
d’ajuda a domicili per un import de 4.316,48 €. 

2. Imputar la despesa de 4.316,48 € amb càrrec a la partida 207 23102 22612  ACP 
POS SAD Atenció domiciliaria del pressupost municipal vigent. 

 
 

36. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, PMB. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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. PMB en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
37. Aprovació factura aprovisionament ordinadors de taula i monitors de pantalla plana 
(iMac) i sistemes operatius (Mac OS). 
 
ÀREA FUNCIONAL:  Àrea de Societat del Coneixement. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la factura núm. 5015 de data 28 de maig de 2015 i d’import 11.659,56 euros 

(IVA inclòs) corresponent al contracte menor relatiu al subministrament de 10 
ordinadors de taula i monitors de pantalla plana (iMac), amb els seus corresponents 
sistemes operatius. 

2. Imputar la despesa a l’aplicació pressupostària 15.303.92600.63300 “SOC.TIC.ENS 
(EMAD-EME-EMM).Millores” del Pressupost Municipal v igent.   

 
 

38. Contracte menor de servei de manteniment de la xarxa de clavegueram de la Garriga 
2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 manteniment de la 
xarxa de clavegueram de la Garriga 2015 (01-07-15 al 31-12-15), per un import de 
17.974,15 euros i 1.797,42 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient.  

 
 

 
39. Acta de final d’obra i posada a disposició del projecte d’adequació de l’antic solar de la 
Fournier com a aparcament 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
Vist que les obres d’adequació de l’antic solar de la Fournier com a nou aparcament es van 
iniciar en data 16 de juny de 2014 i van finalitzar el 18 de gener de 2015 i varen ser executades 
en la modalitat obres per la pròpia administració.. 

 
Vist que segons informa el tècnic director dels treballs d’adequació de l’antic solar de la 
Fournier com a aparcament, les obres han suposat una despesa total de 28.936,91 € (iva inclòs), 
segons el desglossat següent: 

 

• Cost de l’obra adequació del solar:  16.495,71 € 

• Cost instal·lacions d’enllumenat públic:  1.476,20 € 

• Cost mà d’obra d’execució:  9.138,00 € 

• Cost despeses direcció obra municipal: 1.827,00€ 

 
Vist l’acta de final d’obra i posada a disposició de l’adequació de l’antic solar de la Fournier 
com a aparcament elaborada per l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de juny de 2015. 
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Vist que aquesta acta s’emet arran de la necessitat de procedir a la comptabilització de les obres 
en l’inventari municipal. 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que 
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret 
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015. 
 

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

1. Restar assabentats de l’acta de final d’obra i posada a disposició de l’adequació de 
l’antic solar de la Fournier com a aparcament, per un import de 28.936,91 € (iva 
inclòs) als efectes de la seva inclusió en l’inventari municipal 

2. Donar compte del present acord a la directora de les obres, a l’Àrea de secretària 
secció d’Inventari i a l’Àrea d’Hisenda. 

 
 

 
40. Aprovació certificació-final 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la segona certificació última de les d’obres corresponents a l’execució de 
les obres de millora de l’accessibilitat de diversos carrers de la Garriga, per un 
import de 31.748,73€ (IVA inclòs). 

 
 

41. Aprovació factura corresponent al contracte menor de subministrament de material de 
senyalització viària 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 2015//151568 de 22/06/2015 i d’import 10.056,01€ (IVA 
inclòs) corresponent al contracte menor de subministrament de material de 
senyalització viària. 

 
 

42. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació quart trimestre (segon 
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de l’any 2015) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació núm. 2015/0000007217 d’import 675,00 € corresponent a la taxa 
per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos d’abril, 
maig i juny de 2015. 
2. Donar compte de l’acord a l’interessat i a l’àrea econòmica financera de l’Ajuntament. 
 

 
43. Aprovació factura corresponent al contracte menor de subministrament i instal·lació 
de diversos jocs i elements per parcs infantils  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 20150961 de 20/05/2015 i d’import 7.937,60€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte menor de subministrament i instal·lació de diferents jocs 
i elements per parcs infantils. 

 
 

44. Acceptació ajut de recurs material per dur a terme el taller de la Bombeta Marieta a la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut de recurs material de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en l’actuació del taller ambiental de “la 
Bombeta Marieta” amb codi XGL 15/Y/210127, i número d’expedient 2015/3650. 

 
 

 
45. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 025/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de productes làctics, 
subjecte a comunicació prèvia, a l’immoble situat en el carrer Calàbria, núm. 49 
baixos, local D d’aquest municipi, amb una superfície útil de 61,73m2, 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 al detall de productes 
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làctics que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
Comunicació prèvia 
Informe sanitari 

 

2015/000007251 
2015/170/00002 

 

 
   25% 
(-128,77€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

 
46.  Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia III (expt. 024/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada al carrer 

Calàbria, núm. 112 del terme municipal, amb una superfície útil de 119,92m2,, el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  

 
 

 
47. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
026/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall d’articles 

de ferreteria i subministrament industrial, situada a la Carretera Nova, núm. 38 del 
terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de 
comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

 
 

 
48. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 005/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’elaboració de menjars preparats per a la 

venda a l’engròs, subjecte a comunicació prèvia, situada al C/Miquel Porter i Moix, 
núm. 12, local 3 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 70,12m2,  que es podrà 
iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

 
 

 
49. Control periòdic activitat estació de servei (expt. 063/03) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1r. Aprovar el control periòdic de l’activitat d’estació de servei, ubicada a la Carretera 
Nova, núm. 37 d’aquest terme municipal, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
terceres persones, previ pagament dels drets o taxes municipals i donar-se d’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques.  
 
2n. Aprovar la liquidació corresponent al control periòdic de l’activitat d’estació de servei 
que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Control periòdic 
 

2015/000007256 
2015/170/00037 

1.111,83€ 
 

  
 

 
50. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juny – setembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació per instal·lar una terrassa amb 2 taules i les 

corresponents cadires al carrer Samalús, a l’espai destinat a vianants que queda a 
ponent del bar, entre els números 2 i 4, i segons s’estableix al plànol adjuntat, pel 
període dels mesos de juny a setembre del 2015. 

 
 

 
51. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – agost. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via per instal·lar una terrassa amb 14 taules i les 

corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església 
número 5, durant els mesos de juliol i agost del 2015. 

 
 

 
52. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – setembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 6 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova 
número 48, durant els mesos de juliol a setembre del 2015. 

 
 

53. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
54. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Juny – juliol. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 17 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de Can Dachs 
número 10, durant els mesos de juny i juliol del 2015. 

 
 

 
55. Curs de formació en disseny d’itineraris interpretatius guiats a la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Turisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la realització del “Curs de disseny d’itineraris interpretatius guiats”, a 
realitzar els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2015 a càrrec de Servicios de Educación y 
Estudios Ambientales (SEEDA). 

2. Aprovar la despesa de 1.815,00€, i imputar-la a l´aplicació pressupostària 204 
33600 22609 PAI.PAT. CURS INTERPRETACIÓ PATRIMONI. 
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