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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 8 DE 
FEBRER DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999,  DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

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

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 
s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 25 de gener de 2016. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents   llicències d’obra menor a: 
A) ( OMe 6/2016) 
Descripció de l’obra: 
Arranjament de mur exterior, graons d’escala i pilars de barana malmesos per les 
arrels dels arbres del Passeig Vilanova, núm. 20, de la Garriga. 
 
C) (OMe 8/2016) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials a l’Avinguda Onze de Setembre, 
núm. 16 de la Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  

ICIO 
 109,32€ Passeig Vilanova, 

núm. 20 
2016/020/000017 
2016/00001105 

Taxa 28,50€ 

Passeig, núm. 38 2016/020/000018 
2016/00001106 

ICIO 
 0,00€ 
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Taxa 0,00€ 

ICIO 3.502,08€ l’Avinguda Onze de 
Setembre, núm. 16 

2016/020/000019 
2016/00001107 Taxa 28,50€ 

 
 

 
3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) ( OMe 10/2016) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 2ml x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al Camí Ral, núm. 5 de la Garriga. 
 
B) GAS NATURAL SDG, SA (12/2016) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 40ml x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al Passatge Romaní, núms. 1-3 de la Garriga. 
 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost de construccions, instal·lacions i obres i 
taxes de les llicències urbanístiques  seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

  ICIO 8,15€ 
Camí Ral, núm. 5 

2016/020/000015 
2016/00001102   Taxa O.Me 28,50€ 

  ICIO 112,06€ Passatge Romaní, 
núms. 1-3 

2016/020/000016 
2016/00001103   Taxa O.Me 28,50€ 

 
3. Donar trasllat del present acord als interessats. 
 
 

 
4. Exempció fiances runes i vial, Raul Garcia Marian, OMe 76/2015, Passeig Vilanova 8 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’exempció de la fiança terres i runes de 198 € i 350 € sol·licitada pel senyor . 

Raul Garcia Marian, de les obres consistents en l’execució de rocalles, escala exterior i 
previsió d’instal·lacions per a futura construcció de piscina al Passeig Vilanova 8, de la 
Garriga (Exp. OMe 26/2015). 

 
 

 
5. Placa Gual Permanent 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Es proposa concedir la placa de gual següent a: 
A) (1/2016) 

  
Placa de gual permanent al carrer Llerona, núm. 90 (accés per Ramon Pasqual) de 
la Garriga. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública que seguidament es relaciona: 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Llerona, núm. 90 
2016/015/00001 Tramitació i 

Placa 
15,00€ 

 
 

 
6. Estimació parcial de les al·legacions presentades i Aprovació definitiva del projecte de 
rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria 
 
Àrea funcional: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

PRIMER. Estimar les al·legacions presentades en relació amb l’expedient d’aprovació 
del projecte de rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la Garriga que s’indiquen: 

 
— Al·legació núm. 1 punt 2, presentada pel Sr. Quim Fornés i Salillas amb núm. de 

registre d’entrada: 6451/2015 de data 10/12/2015.     
— Al·legació núm. 2 punt 2 i 4, presentada pel Grup municipal de la CUP i grup 

municipal d’ICV-EUiA amb núm. de registre d’entrada: 6632/2015 de data 18/12/2015 
 
pels motius expressats en la part expositiva conseqüència dels informes emesos pels tècnics 
municipals competents. 
 

SEGON. Desestimar les al·legacions presentades en relació amb l’expedient 
d’aprovació del projecte de rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la Garriga que 
s’indiquen: 

 
— Al·legació núm. 1 punt 1, presentada pel Sr. Quim Fornés i Salillas amb núm. de 

registre d’entrada: 6451/2015 de data 10/12/2015.     
— Al·legació núm. 2 punt 1, 3 i 5, presentada pel Grup municipal de la CUP i grup 

municipal d’ICV-EUiA amb núm. de registre d’entrada: 6632/2015 de data 18/12/2015 
 
pels motius expressats en la part expositiva conseqüència dels informes emesos pels tècnics 
municipals competents. 
 

TERCER. Aprovar definitivament el projecte de rehabilitació d’un tram del carrer 
Calàbria de la Garriga per un import definitiu de 415.000€ (21% Iva inclòs) de conformitat 
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amb l’informe de l’enginyer municipal de data 3 de febrer de 2016. 
 

 
 

7. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri la Doma i Cementiri Nou, expedient 
1/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol B2 – 055 Bloc 2B 

Número 0127 del Cementiri Nou. 
2. Aprovar  la liquidació número 2016/0000 exp. 2016/070/0000 i import 6,42 €, per 

expedició del respectiu títol . 
3. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el Panteó núm.2 Bis II del 

Cementiri de la Doma. 
4. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 €, per 

expedició del respectiu títol expedit. 
 
 

 
8. Concessió d'ajut econòmic de 225,00 € corresponent al 25% de les despeses de lloguer 
dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
6289/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 225,00 € corresponent al 25 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 6289/2014  de serveis socials. 

 
 

 
9. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i desembre 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 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i desembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 3885/2012 de serveis socials. 

 
 

 
10. Concessió d'ajut econòmic de 500,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
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5730/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 500,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 5730/2014 de serveis socials. 

 
 

 
11. Concessió d'ajut econòmic de 590,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 7120/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 590,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 7120/2013 de serveis socials. 

 
 

 
12. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 11124/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 11124/2013 de serveis socials. 

 
 

 
13. Concessió d'ajut econòmic de 442,50, € 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 6094/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 442,50 € 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 6094/2013 de serveis socials. 
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14. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75% de les despeses de  lloguer 
dels mesos de novembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
5696/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer dels mesos de novembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura 
a l'expedient 5696/2013 de serveis socials. 

 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 227,31 € corresponent al 50% de les despeses d’hipoteca 
dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3646/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 227,31 € corresponent al 50 % de les despeses de 
hipoteca d’habitatge del mes de novembre i desembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 3646/2014 de serveis socials. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 382,93 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 906/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 382,93 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca de l’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015  per la família 
que figura a l'expedient 906/2013 de serveis socials. 

 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  per a la persona que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport  per la família que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
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18. Concessió d'ajut econòmic de 120,00 € corresponent al 100% de les despeses d’unes 
ulleres per a la família que figura a l'expedient 1963/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 120,00 € corresponent al 100 % de les despeses d’unes 
ulleres per a la família que figura a l'expedient 1963/2013 de serveis socials. 

 
 

 
19. Aprovació  projecte repartiment  kits de suport social. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el projecte de repartiment de kits de suport social  amb la col.laboració 
de l’Ajuntament de La Garriga i Creu Roja de Granollers. 

2. Aprovar la despesa de 2.000,00 € en concepte d’ajut en relació als kits de suport 
social repartits per la Creu Roja de Granollers amb imputació a l’aplicació 
pressupostària  207 23100 48004  Creu Roja Kits Suport Social del pressupost 
municipal vigent. 

 
 

 
20. Aprovació ajuts de menjador escolar del primer trimestre, atorgats pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al curs 2015/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa per un import total de 20.507,70 € en concepte d’ajuts de 

menjador escolar corresponent al primer trimestre escolar del curs 2015/2016, segons 
el detall següent. 

 
Escola Import Alumnes 

CEIP Giroi 7.103,80 € 33 
CEIP Pinetons 5.820,70 € 28 
CEIP Puiggraciós 5.679,20 € 29 
CEIP Tagamanent 1.904,00 € 9 
TOTAL  20.507,70 € 99 
  
 

 
21. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, PDM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  



 

JGL 8/2/2016 8 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. PDM en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
22. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
RBE. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. RBE en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
23. Retorn de la targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, ASO. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
Per tot això, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
1. Aprovar el retorn  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. ASO en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
24. Acceptació de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars dels municipis de la 
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, pel curs 
2015/16  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció de 2.530,00 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per a 
les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars del municipi 
de la Garriga, durant el curs 2015/16. 

 
 

 
25. Aprovació de la relació cobratòria del mes de febrer de 2016 de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga del curs 2015/16. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la relació cobratòria del mes de febrer de 2016 de l’EMAD, de 219 valors 
i import 8.172,91 €; imputats al concepte pressupostari 16 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 

 Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 
   Expedient tributari                              NIF                           Import 
  1)    2015/104/000003                       46535063Z                            42,13 € 
  219)  2015/110/000024                     78740557B    41,42 € 

    Total número de valors “219” ...........................................8.172,91 € 
 

 
 

26. Modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2016 de 
sol·licitud subvencions Catàleg de serveis 2016 de la Diputació de Barcelona  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Modificar l'acord número 10 de la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2016, 
en els termes següents:  
 
En la part expositiva, on deia: 
 

Programa Activitat 
Import 

sol·licitat  Cost total 

Alcaldia       

Seguretat ciutadana i governació       

Prevenció d'incendis forestals  
Ampliació, obertura de la franja perimetral contra 
incendis forestals de can Poi del Bosc 3.287,70 5.287,70 

Activitats i establiments Document únic de protecció civil - DUPROCIM Recurs tècnic   

Serveis interns     

Xarxa viària de titularitat municipal 
Investigació de titularitat del catàleg de camins 
municipals Recurs tècnic   

Consum Suport als serveis municipals de consum 33.350,00  33.350,00  

Societat del coneixement (Equips, TIC)       

Millora de l'organització dels ens locals Anàlisi i redisseny de processos de l'Ajuntament Recurs tècnic   

Àrea de Territori i Sostenibilitat       
Urbanisme, medi ambient i mobilitat     
Urbanisme i regeneració urbana Redacció avanç POUM Recurs tècnic   
Accessibilitat i mobilitat Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) Recurs tècnic   
Canvi climàtic i sostenibilitat  Cessió de bicicletes elèctriques Recurs material   
Canvi climàtic i sostenibilitat  Camins escolars Recurs tècnic   

Canvi climàtic i sostenibilitat  
Diagnosi de l'arbrat viari i propostes de millora (pla de 
poda, lluita contra plagues, etc.) Recurs tècnic   

Sensibilització, participació i divulgació 
ambiental Exposició sobre els residus domèstics i la seva gestió Recurs material   
Serveis urbans i via pública     

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals Plecs de concessió del servei d'enllumenat públic Recurs tècnic   

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals Pla director de la xarxa de serveis de clavegueram Recurs tècnic   
Mobiliari urbà Bancs de plàstic reciclat Recurs material   
Mobiliari urbà Papereres de plàstic reciclat Recurs material   

Àrea d'Hisenda, Promoció i 
Desenvolupament Econòmic       
Promoció econòmica, indústria, treball       
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Polítiques de mercat de treball Projecte Emergeix 2016 4.740,00  7.900,00  

Polítiques de mercat de treball Encaixa 2016: procés de selecció per competències 3.500,00  6.500,00  

Comerç i emprenedoria     
Estratègia del teixit comercial urbà, els 
mercats i les fires locals Viu la Garriga. Comerç i serveis 15.000,00  23.170,50  

Desenvolupament de mercats i fires locals I Fira Mostra de Salut i Benestar Recurs material   
Desenvolupament del teixit comercial urbà La Garriga, comerç actiu 4.000,00  13.500,00  
Desenvolupament de mercats i fires locals V Fira de la botifarra de la Garriga Recurs material   

Turisme i patrimoni     
Desenvolupament cultural local Festa de Corpus 200 anys de tradició 30.000,00  77.100,00  

Polítiques locals de turisme 
Senyalització turística informació a un nou recurs del 
municipi Recurs material   

Difusió artística als municipis V Jornades Modernistes de la Garriga 5.248,26  8.747,10  

Polítiques locals de turisme 
Creació d'un nou producte turístic per al conjunt 
monumental de la Doma 3.080,00  4.400,00  

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal 
Pla director per a la rehabilitació del conjunt 
monumental de la Doma Recurs tècnic   

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal 
Inventari d'edificis per a la revisió del Pla especial de 
protecció del patrimoni de la Garriga  Recurs tècnic   

Àrea de Serveis a les Persones       
Acció social i habitatge     

Serveis bàsics d'atenció social 
Implementació de propostes de millora organitzativa 
dels serveis socials bàsics Recurs tècnic   

Serveis bàsics d'atenció social Supervisió dels equips de serveis socials bàsics Recurs material   
Gestió local de l'habitatge, el lloguer i la 
rehabilitació 

Foment del lloguer assequible i manteniment de 
l'habitatge 5.000,00  40.000,00  

Polítiques d'igualtat, salut i cooperació     

Cooperació al desenvolupament  
Actes de commemoració del bombardeig i de foment 
a la pau 9.747,95  13.186,29  

Igualtat i LGTBI 
Revisió i actualització del protocol de prevenció i 
abordatge de la violència masclista Recurs tècnic   

Igualtat i ciutadania 
Actuacions en l'àmbit d'igualtat, participació, joventut i 
emprenedoria 32.565,00  53.600,00  

Salut pública Promoció de la salut 7.200,00  12.000,00  
Salut pública Programa seguretat alimentària 3.000,00  5.000,00  
Salut pública Cardioprotecció la Garriga 5.000,00  5.000,00  

Salut pública 
Control legionel·losi equipaments municipals + 
Control integral de plagues 11.926,00  20.000,00  

Animals de companyia  Control colònies de gats i recollida de gossos 6.000,00  10.000,00  

Esports       
Esport local: equipaments esportius Millora material esportiu inventariable 10.254,00  11.414,00  
Esport  local: activitats esportives Cursa cloenda, esport escolar i gimnàstiques 73.000,00  73.000,00  

Àrea d'Identitat       
Cultura i participació     

Participació ciutadana i govern obert 
Dinamització associativa 2.0 - Suport als processos 
participatius Recurs material   

Participació ciutadana i govern obert Pressupostos participatius Recurs tècnic   

Ensenyament i formació     
Orientació en les transicions educatives  Projecte ACADA 10.000,00  45.732,31  
Acompanyament a l'escolaritat Consell d'infants de la Garriga 6.000,00  12.512,34  

Europa i estratègia internacional 
Projecte d'intercanvi educatiu entre l'Ajuntament de la 
Garriga i el Conseil Général de la Gironde 2.500,00  4.100,00  

Joventut     

Infància i adolescència en risc i prevenció 
de drogodependències 

Pla de prevenció de drogues i promoció de la salut 
C17. Formació per pares i mares Recurs material   

Gent gran     

Serveis socials d'atenció domiciliària 
Arranjament d'habitatges de gent gran i persones 
amb discapacitat Recurs material   

 
Ha de dir: 
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Programa Activitat 
Import 

sol·licitat  Cost total 

Alcaldia       

Seguretat ciutadana i governació       

Prevenció d'incendis forestals  
Ampliació, obertura de la franja perimetral contra 
incendis forestals de can Poi del Bosc 3.287,70 5.287,70 

Activitats i establiments Document únic de protecció civil - DUPROCIM Recurs tècnic   

Serveis interns     

Xarxa viària de titularitat municipal 
Investigació de titularitat del catàleg de camins 
municipals Recurs tècnic   

Consum Suport als serveis municipals de consum 33.350,00  33.350,00  

Societat del coneixement (Equips, TIC)       

Millora de l'organització dels ens locals Anàlisi i redisseny de processos de l'Ajuntament Recurs tècnic   

Àrea de Territori i Sostenibilitat       
Urbanisme, medi ambient i mobilitat     
Urbanisme i regeneració urbana Redacció avanç POUM Recurs tècnic   
Accessibilitat i mobilitat Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) Recurs tècnic   
Canvi climàtic i sostenibilitat  Cessió de bicicletes elèctriques Recurs material   
Canvi climàtic i sostenibilitat  Camins escolars Recurs tècnic   

Canvi climàtic i sostenibilitat  
Diagnosi de l'arbrat viari i propostes de millora (pla de 
poda, lluita contra plagues, etc.) Recurs tècnic   

Sensibilització, participació i divulgació 
ambiental Exposició sobre els residus domèstics i la seva gestió Recurs material   
Serveis urbans i via pública     

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals Plecs de concessió del servei d'enllumenat públic Recurs tècnic   

Millora de les infraestructures urbanes de 
serveis municipals Pla director de la xarxa de serveis de clavegueram Recurs tècnic   
Mobiliari urbà Bancs de plàstic reciclat Recurs material   
Mobiliari urbà Papereres de plàstic reciclat Recurs material   

Àrea d'Hisenda, Promoció i 
Desenvolupament Econòmic       
Promoció econòmica, indústria, treball       
Polítiques de mercat de treball Projecte Emergeix 2016 4.740,00  7.900,00  

Polítiques de mercat de treball Encaixa 2016: procés de selecció per competències 3.900,00  6.500,00  
Comerç i emprenedoria     
Estratègia del teixit comercial urbà, els 
mercats i les fires locals Viu la Garriga. Comerç i serveis 15.000,00  23.170,00  

Desenvolupament de mercats i fires locals I Fira Mostra de Salut i Benestar Recurs material   
Desenvolupament del teixit comercial urbà La Garriga, comerç actiu 4.000,00  13.500,00  
Desenvolupament de mercats i fires locals V Fira de la botifarra de la Garriga Recurs material   

Turisme i patrimoni     
Desenvolupament cultural local Festa de Corpus 200 anys de tradició 30.000,00  77.100,00  

Polítiques locals de turisme 
Senyalització turística informació a un nou recurs del 
municipi Recurs material   

Difusió artística als municipis V Jornades Modernistes de la Garriga 5.248,26  8.747,10  

Polítiques locals de turisme 
Creació d'un nou producte turístic per al conjunt 
monumental de la Doma 3.080,00  4.400,00  

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal 
Pla director per a la rehabilitació del conjunt 
monumental de la Doma Recurs tècnic   

Gestió del patrimoni arquitectònic municipal 
Inventari d'edificis per a la revisió del Pla especial de 
protecció del patrimoni de la Garriga  Recurs tècnic   

Àrea de Serveis a les Persones       
Acció social i habitatge     

Serveis bàsics d'atenció social 
Implementació de propostes de millora organitzativa 
dels serveis socials bàsics Recurs tècnic   

Serveis bàsics d'atenció social Supervisió dels equips de serveis socials bàsics Recurs material   
Gestió local de l'habitatge, el lloguer i la 
rehabilitació 

Foment del lloguer assequible i manteniment de 
l'habitatge 5.000,00  40.000,00  
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Polítiques d'igualtat, salut i cooperació     

Cooperació al desenvolupament  
Actes de commemoració del bombardeig i de foment 
a la pau 9.947,84  13.447,34 

Igualtat i LGTBI 
Revisió i actualització del protocol de prevenció i 
abordatge de la violència masclista Recurs tècnic   

Igualtat i ciutadania 
Actuacions en l'àmbit d'igualtat, participació, joventut i 
emprenedoria 32.865,00  53.600,00  

Salut pública Promoció de la salut 7.200,00  12.000,00  
Salut pública Programa seguretat alimentària 3.000,00  5.000,00  
Salut pública Cardioprotecció la Garriga 5.000,00  5.000,00  

Salut pública 
Control legionel·losi equipaments municipals + 
Control integral de plagues 11.926,00  20.000,00  

Animals de companyia  Control colònies de gats i recollida de gossos 6.000,00  10.000,00  

Esports       
Esport local: equipaments esportius Millora material esportiu inventariable 10.254,00  11.414,00  
Esport  local: activitats esportives Cursa cloenda, esport escolar i gimnàstiques 73.000,00  73.000,00  

Àrea d'Identitat       
Cultura i participació     

Participació ciutadana i govern obert 
Dinamització associativa 2.0 - Suport als processos 
participatius Recurs material   

Participació ciutadana i govern obert Pressupostos participatius Recurs tècnic   

Ensenyament i formació     
Orientació en les transicions educatives  Projecte ACADA 10.000,00  45.732,31  
Acompanyament a l'escolaritat Consell d'infants de la Garriga 6.000,00  12.512,34  

Europa i estratègia internacional 
Projecte d'intercanvi educatiu entre l'Ajuntament de la 
Garriga i el Conseil Général de la Gironde 2.500,00  4.100,00  

Joventut     

Infància i adolescència en risc i prevenció 
de drogodependències 

Pla de prevenció de drogues i promoció de la salut 
C17. Formació per pares i mares Recurs material   

Gent gran     

Serveis socials d'atenció domiciliària 
Arranjament d'habitatges de gent gran i persones 
amb discapacitat Recurs material   

 
(Les quantitats esmenades estan en vermell) 
 
 

 
27. Lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola de Dansa Disset el dia 19 de març 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del Teatre de la 
Garriga el dia 19 de maig de 2016, de 16 h a 19 h,  per poder realitzar un 
espectacle de final de curs, a l’Escola de Dansa Disset, d’acord amb la instància de 
data 18 de gener de 2016 i número de registre 221/2016. 

2. Aprovar la liquidació per un import de 509,56€, en concepte de lloguer del Teatre 
de la Garriga pels dies i hores esmentats. 

 
 

 
28. Cessió del Teatre de la Garriga a l’entitat religiosa Testimonis cristians de Jehová el 
dia 23 de març de 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la cessió del Teatre Municipal de la Garriga als Testimonis Cristians de 
Jehovà per portar a terme una conferència per recordar el darrer sopar de Jesús 
amb els seus deixebles, el dia 23 de març a les 19.30h,  d’acord amb la instància de 
data 14 de gener de 2016 i número de registre 145/2016. 

 
 

 
29. Autorització de la celebració del 4t aniversari de l’associació The Impresentables 
Hoppers la Garriga el dia 6 de març de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la celebració del quart aniversari de l’entitat The Impresentables 
Hoppers de la Garriga el dia 6 de març a diversos espais de la Garriga (plaça del 
Roure, plaça del Silenci, plaça de Can Dachs i  plaça de l’Església), així com la 
cessió de les infraestructures enumerades en la part expositiva. 

 
 

 
30. Acceptació de la subvenció Catàleg 2015 de la Diputació de Barcelona. Estudis de 
programació d’equipaments i de l’espai públic. Estudi de programació de Can Luna. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la subvenció dins del marc del catàleg de serveis 2015 que impulsa el Pla de  

millora dels equipaments i de l’espai públic del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015” de la Diputació de Barcelona, actuació “Estudi de programació de Can Luna”. 

 
 

 
31. Acceptació de la revocació total i definitiva de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
la Garriga per col·laborar en l’adquisició de l’equip digital del Cinema Alhambra per part 
de l’Associació Cineclub la Garriga, per manca de justificació. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la revocació total i definitiva de la subvenció atorgada per decret 
12321/14 destinada a col·laborar en l’adquisició de l’equip digital del Cinema 
Alhambra, un import de 5.000€. 

 
 

 
32. Sol·licitud de recurs a la Diputació de Barcelona per l’actuació amb el nom de 
“Formació a les entitats pel portal d’entitats”. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs adreçat a la formació de les entitats dins 
el nom de “Foment de la participació ciutadà i el govern local per l’actuació amb el nom 
de “Formació a les entitats pel portal d’entitats”. 
 
 

 
33. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts i les matrícules de l’activitat de karate i 
els rebuts de l’activitat de la gimnàstica d’adults del mes de febrer de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de febrer de 2016 de 
l’activitat de karate, de 95 valors i d’un import de 2.438,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 

2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de febrer de 2016 de 
l’activitat de gimnàstica d’adults, de 18 valors i d’un import de 288,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica d’adults. 

 
 

34. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació setè trimestre (primer 
de l’any 2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de via pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació núm. 2016/0000001086 d’import 675,00 € corresponent a la taxa 
per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de gener, 
febrer i març de 2016. 
 

 
35. Modificació no substancial activitat  (expt. 059/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Incorporar el canvi no substancial a la llicència municipal que disposa l’establiment, 
atorgada en data 18 de novembre de 2002 per Comissió Municipal de Govern. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la incorporació del canvi no substancial de 
l’activitat de desenvolupament, fabricació i venda d’aparells elèctrics per TV i 
radiolèctrics, que seguidament es relaciona: 
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Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Modificació no substancial 
 

 
2016/0000001085 
2016/170/000003 
 

129,91€ 
 

 
 

 
36. Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació (expt. 061/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de Bar Musical, subjecte a Comunicació 

Ambiental, situat a l’Avinguda Jacint Verdaguer, núm. 26, mòduls 14, 16 i 17 d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 134,87m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de bar musical que seguidament es 
relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació ambiental 
 

2016/0000001091 
2015/170/000043 

 
288,68€ 
 

 
 

 
37. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
064/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’exposició d’alumini i PVC, 

situada a la Carretera de l’Ametlla, núm. 4 del terme municipal, amb una superfície 
útil de 44,86m2, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació 
prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 27 
de febrer de 2006, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que 
sigui objecte de nova autorització. 

3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat d’exposició 
d’alumini i PVC que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Canvi titularitat 
 

2016/0000001092 
2016/170/000004 

 
129,91€ 
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38. Escola Sant Lluís Gonzaga de la FEPDBP; llicència municipal en règim de 
comunicació prèvia innòcua (expt. 065/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de centre docent, subjecte a Comunicació 
Ambiental, a nom d’Escola Sant Lluís Gonzaga de la FEPDBP, en l’immoble situat a la 
Ronda del Carril, núm. 92 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 1.590,93 m2, 
que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de centre docent que seguidament es 
relaciona: 

 
Subjecte passiu Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Escola Sant Lluís 
Gonzaga 
 

 
Comunicació prèvia 
Informe Sanitari 
 

2016/0000001093 
2016/170/000005 
 

237,13€ 
277,96€  
 

         Total: ............................................................................................................ 515,09 €    
 
 

 
39. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia III (expt. 001/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada al carrer Can 

Noguera, núm. 56 del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en 
règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 26 
de novembre de 2012, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que 
sigui objecte de nova autorització. 

3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de bar que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació ambiental 
Informe sanitari 

 

2016/0000001094 
2016/170/000006 

 

 
   50% 
(-203,94€) 

129,91€ 
277,96€ 
 

        Total: ............................................................................................203,93 €    
    

 
 

40. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
003/16) 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de magatzem i distribució de 

material elèctric, situada al C/Priora Xixilona, núm. 12 del terme municipal, el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  

 
2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 16 

d’octubre de 2000, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que 
sigui objecte de nova autorització. 

 
3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de magatzem i 

distribució de material elèctric que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació 
ambiental 
 

2016/0000001488 
2016/170/000007 

 

 
50% 

-64,95€ 
 

129,91€ 
 

      Total: ......................................................................................   64,95 €    
 
 

 
41. Acceptació subvenció MAGRAMA 2014 d’acord amb el projecte pilot per al foment 
del compostatge domèstic i Comunitari 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut econòmic del Ministeri d’Agricultur a, Alimentació i Medi Ambient, 
d’import 1.292,92€, en el marc del projecte pilot “Foment del compostatge domèstic i 
comunitari”, per cobrir les despeses per dur a terme les actuacions de millora de la 
recollida selectiva de la FORM i implantació de l’autocompostatge a la Garriga, i 
carregar l’import rebut de la subvenció a l’aplicació del pressupost municipal vigent 
d’ingressos 42090 Subvenció Projecte “Foment del compostatge”. 

 
 

 
42. Sol·licitud de recurs material Catàleg de serveis 2016 de la Diputació de Barcelona  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar un ajut de recurs tècnic al Catàleg de serveis de l’any 2016, del Pla Xarxa de 

Governs locals 2016-2019, per realitzar una analítica de COV’s al terme municipal de 
la Garriga. 

 
 

 
43. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
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clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte d’obres de rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres de Rehabilitació d’un tram 
del carrer Calàbria 
2. Autoritzar la despesa de 342.975,21 euros i 72.024,79 euros d’IVA amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 403.15310.61900 Centre .Millora accessibilitat.  
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte. 

 
 

 
44. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  8 de febrer de 2016 per un import 
de 7.533,67€  
 
 

 
45. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – juliol 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 10 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església 
número 6, pel període del 15 de gener al 14 de juliol del 2016. 

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

3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000001100, número 
d’expedient 2016/014/0000001 i d’import 949,20 € (10 taules, 6 mesos). 

 
 

 
46. Ocupació de via pública amb una parada informativa del producte Tupperware. 
Febrer 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Restar assabentats de l’ocupació de via per instal·lar una parada informativa sobre el 
producte comercial Tupperware al carrer Centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs 
i així mateix concedir llicència d’ocupació de la via pública a l’esmentada Sra. i pel 
mateix concepte els dissabtes 13, 20 i 27 de febrer del 2016. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2016/00001099, 
número d’expedient 2014/011/00058 i import 38,24 €. 

 
 

 
47. Adjudicació del contracte menor de serveis de seguretat privada per diferents actes 
organitzats per l’ajuntament de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
48. Distribució jubilació parcial, conserges d´esports durant l'exercici 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Establir la distribució dels dies efectius de treball de la jubilació parcial dels conserges 

d´esports MBB i de RCC, per a l’exercici 2016 segons el detall: 
 

• Conserge MBB (7 dies laborables): Del 5 de febrer al 15 de febrer (dilluns a 
divendres de 7:30 a 15:00h). 

• Conserge RCC (19 dies laborables): De l´11 de gener al 4 de febrer (dilluns a 
divendres de 7:30 a 15:00h). 

 
 

 
49.  Contracte menor de servei de suport tècnic d’arxiu  
 
ÀREA FUNCIONAL: SECRETARIA  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de suport tècnic 
d’arxiu, per un import de 10.330’58 euros i 2.169’42 euros d’IVA. 

 
 

 
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, 
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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: 

 
 

50. Adjudicació del contracte del servei d’inspecció i manteniment dels diferents parcs 
infantils de titularitat municipal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Adjudicar el contracte del servei d’inspecció i manteniment dels diferents parcs 
infantils de titularitat municipal per un import de  6.420 euros i 1.348,2  euros d’IVA per 
cada anualitat (amb un total de 25.680 euros i 5.392,8 euros d´IVA pels quatre anys, 
sumant 31.072,80 euros) 
 
2. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 403 15320 21501 
VPU.VP.Jocs infantils. Manteniment del pressupost municipal vigent, pel que fa a les 
següents anualitats supeditar el contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient. La 
despesa es desglossa de la següent manera: 
 

• Anualitat 2016: 10 mesos, 5.350 euros i 1.123,5 euros d´IVA (total 6.473,50 euros) 
• Anualitat 2017: 12 mesos, 6.420 euros i 1.348,2 euros d´IVA (total 7.768,20 euros) 
• Anualitat 2018: 12 mesos, 6.420 euros i 1.348,2 euros d´IVA (total 7.768,20 euros) 
• Anualitat 2019: 12 mesos, 6.420 euros i 1.348,2 euros d´IVA (total 7.768,20 euros) 
• Anualitat 2020: 2 mesos ,  1.070 euros i    224,7 euros d´IVA (total 1.294,70 euros) 

 
 

 
Finalitzats els assumptes objecte de la sessió, la presidència l’aixeca quan són les 21 hores i 
5 minuts, s’estén l’acta present que signen l’alcaldessa i el secretari en prova de 
conformitat. 
 
Sra. Meritxell Budó Pla                                                                                Joaquim Rosell López 
Alcaldessa                                                                                      Secretari  
 
 


