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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 25 DE 
GENER 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  
25 DE GENER 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de gener de 2016. 
 
 

 
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 la   llicència d’obra menor al carrer Mestre Genaro, núm. 5 de La Garriga 
(OMe 2/2016) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’una piscina. 
 
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 
 445,37€ 

Taxa 28,50 € 
Carrer Mestre 
Genaro, núm. 5 

2016/00001037 
2016/020/000013 

  
 
 

 
3. 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 
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de la Junta, acorda : 
1. Concedir la  llicència de rases i serveis (OMe 109/2015) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació d’antena de radioenllaç dins el projecte de la xarxa de telecomunicacions de 
fibra òptica, adossada a una ET existent , Carretera de l’Ametlla, núms. 85-91,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 297,10€ Carretera de 
l’Ametlla, núm. 

58-91 

2016/00001038 
2016/020/000014     Taxa O.Me 28,50 € 

 
 

 
4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
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. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  

Situació obra Quantitat a retornar  

Ctra. Nova,núm.85, 5è 4a 150€ 

Passeig Til·lers, núm. 6 150€ 

Ctra. Samalús, núm. 59 150€ 

C/Lluís Companys, 1-7 150 € 

C/ Negociant, núm. 60, 2n,A 150 € 

Avda. Jacint Verdaguer, núm. 26 150 € 

C/ Banys, núm. 56, 1r.2a. 150 € 

C/  Ronda del Carril, núm. 92 150 € 

C/ Banys, núm. 101, 3r.2a. 150 € 

C/ Mina, núm. 4 150 € 

C/ Torrent dels Murris, núm. 53 150 € 
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Avda. Tremolencs. Núm. 11 150 € 

C/ Priora Xixilona, núm. 46 150 € 

C/ Frederic Mompou, núm. 1 150 € 

C/ Anselm Clavé, núm. 24 2n 3a 150 € 

Ctra . de l’Ametlla, núm. 25       6.122,16 € 

C/ Manuel Raspall, núm. 8-10          560,67 € 

 
 

 
5. Retorn de fiances de vial i urbanització 
 
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.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 

 
 

Situació obra Quantitat a retornar  

Ctra. de l’Ametlla, núm. 25 1.650 € 

C/ Manuel Raspall, núm. 8-10 3.300 € 

 C/ Alzines, núm. 15 3.150 € 

C/ Passeig dels Til·lers, núm. 29    500 € 

C/ Passeig, núm. 20           2.704,59 € 

C/ Alzines, núm. 15           1.298,54 € 

C/ Rocabuquera, núm . 58-60                4.400 € 

 
 

 
6. Retorn garantia definitiva obres “Reasfaltat de diversos carrers de laGarriga”, fiances 
contracte d’obres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
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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 : 
PRIMER.-AUTORITZAR la devolució de la garantia definitiva per un import de 5.174’50 
€, en concepte del contracte d’obres de Reasfaltat  de diversos carrers de la Garriga 

 
 

7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, edifici d’ús 
docent al carrer Manuel Raspall, núm.  8-10 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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim  de comunicació 
prèvia  per les obres de construcció d’edifici d’ús docent al  carrer Manuel Raspall 
, núm. 8-10, de La Garriga. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 

Objecte 
tributari  

Liquidació  Concepte Import  

Manuel Raspall 
8-10 

2016/020/000011 
2016/0000001035 

Assabentat de 
primera 
ocupació 

221,19€ 

                               
 

 
8. Modificació de llicència ( OMa 6/2015) 
 
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 modificació de llicència d’obra major per a la rehabilitació d’un edifici 
entre mitgeres , al carrer Banys, núm. 21 de La Garriga.(OMa 6/2015). 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 

Objecte tributari  Liquidació  Concepte Import  

  
Carrer Banys, núm. 21 2016/00001034 

2015/020/000065 Taxa OMa  128,90 € 
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9. Desistiment de sol·licitud de llicència d’obra major per a l’ampliació de l’espai destinat   
a bugaderia a l’Asil Hospital. 
 
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. Admetre el  desistiment de llicència d’obra major per a l’ampliació de l’espai destinat   
a bugaderia a l’Asil Hospital , al  carrer de La Doma, 18 i Llerona, 2, de La Garriga. 
 
2. Requerir el pagament del 50 % de  la taxa llicència obra major, segons l’article 
6.2 de la ordenança T06. 
 

Objecte tributari  Liquidació  Concepte Import  

  
Carrer Llerona, núm. 2 2016/020/000012 

2016/00001036 Taxa OMa 
(-50 %) 

 64,45 € 
 

 
 

 
10. 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar les subvencions presentades per les diverses àrees de l'Ajuntament de la 

Garriga que consten a la part expositiva al Catàleg de serveis de l’any 2016, del Pla 
Xarxa de Governs locals 2016-2019. 

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 Exposició sobre els residus domèstics i la seva gestió Recurs material   
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ambiental 

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 3.500,00  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   
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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   

 
 

 
11. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes de gener de 
2016. 
 
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 : 
 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 2016/00001033   Gener 2016      320,00€         67,20€ 387,20€ 
 
 

 
12. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de gener 
de 2016. 
 
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    2016/00001032     Gener 2016            500,00€     105,00€    605,00€ 
 
 

 
13. Aprovació de la despesa per la pòlissa de danys de l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent a l'anualitat 2016 
 
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 la despesa corresponent a la pòlissa de danys del bens municipals, per un 

import de 15.070,92 euros en concepte de pagament de la pòlissa de danys als bens 
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municipals de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
14. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu 
de les instal·lacions elèctriques, de gas, d’aparells a pressió, fontaneria i de climatització 
dels equipaments municipals de l´ Ajuntament de La Garriga  
 
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 la pròrroga del contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu de 
les instal·lacions elèctriques, de gas, d’aparells a pressió, fontaneria i de climatització dels 
equipaments municipals de  l´ Ajuntament de La Garriga, per un termini d’un any, de 
conformitat amb el plec de clàusules, des de el dia 16 de gener de 2016 fins el dia 15 de 
gener de 2017. 
 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 691,5 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de desembre de 2015  i gener de 2016 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 desembre de 2015  i gener de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 425,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
4342/2015 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 425,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 4342/2015 de serveis socials. 

 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € 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 
3581/2013 de serveis socials. 
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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 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per la família 
que figura a l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 

 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 585,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
7113/2014 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 585,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2015 i gener de 2016 per la família 
que figura a l'expedient 7113/2014 de serveis socials. 

 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 221,15 € corresponent al 50% de les despeses d’hipoteca 
del mes de desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1094/2013 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 221,15 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca de lhabitatge del mes de desembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 1094/2013 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 94,67 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de novembre de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 5464/2013 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 94,67 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de novembre de 2015 per a la família que figura 
a l'expedient 5464/2013 de serveis socials. 
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21. Concessió d'ajut econòmic de 294,66 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de setembre de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 193/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 283,3 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos d’octubre i desembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 2859/2013 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 283,3 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos d’octubre i desembre de 2015 per la família 
que figura a l'expedient 2859/2013 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 91,80 € corresponent al 100 % de les despeses de 
transport per a la família que figura a l'expedient 3144/2012 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 91,80 € corresponent al 100 % de les despeses de 
transport per assistir al Servei de Rehabilitació Comunitària Beniro Menni, dels 
mesos de setembre a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3144/2012 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 374,67 € corresponent al 75% de les despeses de rebuts 
de la comunitat de gener a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2955/2012 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 374,67 € corresponent al 75 % de les despeses de 
rebuts de la comunitat de gener a desembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 2955/2012 de serveis socials. 
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25. Concessió d'ajut econòmic de 479,5 € € corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 4684/2012 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 479,5 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2016  per la família que figura a l'expedient 
4684/2012 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 479,5 € € corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 3444/2014 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 479,5 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2016  per la família que figura a l'expedient 
3444/2014 de serveis socials. 

 
 

 
27. Acceptació de nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
oriental per al curs 2015/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la quantitat de 5.059,20 €, en concepte dels ajuts de menjador atorgats pel 

Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2015-2016, des del dia 16 de 
desembre de 2015 fins el 21 de juny de 2016 i imputar-los al concepte pressupostari 
207 46501 Beques Ajut menjador del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
28. Acceptació dels ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per al curs 2015/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la quantitat de 1.091,20 €, en concepte d’ajuts de menjador  atorgats pel 
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Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2015-2016, i imputar-los al 
concepte pressupostari 207 46501 Beques Ajut menjador del pressupost municipal vigent. 
 
 

 
29. Aprovació  de la liquidació econòmica del Servei d’ajuda a domicili en relació amb el 
conveni per a la programació, la prestació, el manteniment i la millora dels serveis socials 
bàsics competència local integrats en el sistema de serveis socials de responsabilitat 
pública per a l’any 2014. 
 
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 econòmica del Servei d’ajuda a domicili en relació amb el 
conveni per a la programació, la prestació, el manteniment i la millora dels serveis 
socials bàsics competència local integrats en el sistema de serveis socials de 
responsabilitat pública per a l’any 2014 per un import de 8.659,45 € a favor de 
l’Ajuntament de La Garriga. 

 
 

 
30. Sol.licitud producte cartera per l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
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 sol·licitud del producte de cartera “Grup de treball de maltractaments 
de la gent gran” de la Diputació de Barcelona en els termes exposats. 

 
 

 
31. Aprovació de la signatura del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i l’ajuntament de la Garriga per al tractament arxivístic del fons municipal de l’arxiu 
municipal de la Garriga. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/ arxiu 
 
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 signatura i formalització Conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i l’ajuntament de la Garriga per al tractament arxivístic del fons municipal 
de l’arxiu municipal de la Garriga per a l‘exercici 2016.  

2. Aprovar la despesa corresponent als compromisos municipals per a la contractació 
d’un tècnic arxiver per un import de 12.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent 302. 92000. 22699. SEI.SEC conveni Xarxa d’arxius Diputació. 

 
 

 
32. Cessió del Teatre de la Garriga a la Fundació Universitària Martí l’Humà, Aula 
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d’Universitat a l’Abast, gener-juny 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
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 la cessió del Teatre Municipal de la Garriga a la Fundació 
Universitària Martí l'Humà per portar a terme el ci cle de conferències 
organitzades per l'AUA els dimarts de 18.30 h a 20 h, els dies 12/1/2016, 
19/01/2016, 26/01/2016, 2/2/2016, 9/2/2016, 16/02/2016, 23/2/2016, 1/3/2016, 
08/3/2016, 15/03/2016, 29/03/2016, 5/04/2016, 12/04/2016, 19/04/2016, 26/04/2016, 
3/05/2016, 10/05/2016, 17/05/2016, 24/05/2016, 31/05/2016, 7/06/2016, 14/06/2016, 
21/06/2016,  d’acord amb la instància de data 8 de juliol de 2015 i número de 
registre 4057/2015. 

 
 

 
33. Aprovació de la Programació d’Activitats de febrer del 2016 de la Biblioteca 
Municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

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

 
 

 
34. Aprovació de les activitats organitzades al voltant de la commemoració del 77è 
aniversari del bombardeig de la Garriga i de foment de la Cultura de la Pau 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
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 organitzades al voltant de la commemoració del 77è aniversari 

del bombardeig de la Garriga i de Foment de la Cultura de la Pau. 
2. Imputar la despesa derivada de les activitats amb el següent detall: 

• 204 33602 22799 Projecte recuperació memòria històrica. Empreses 
profess.: 1.741,80 €. 

• 204 33600 22601 Projecte recuperació memòria històrica. Actes 
protocolaris:  
60,00 €. 

 
 

35. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
esportiva la mitja per la 30ª edició de la mitja marató Granollers -  Les Franqueses – La 
Garriga – Granollers. 
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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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació esportiva la mitja. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 205 34000 48007 Mitja Marató 
Granollers – La Garriga per un import de 3.500€. 

 
 

 
36. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2016. 
 
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 3 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova 
número 93, durant el període anual 2016. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/00000934, número 
d’expedient 2013/014/0000005 i d’import 568,89 €. 

 
 

37. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – març 2016. 
 
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 4 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església 
número 4, durant els mesos de gener a març del 2016. 

2. 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 2016/0000933, número 
d’expedient 2012/014/000005 i d’import 189,84 €. 

 
 

38. 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  25 de gener de 2016 per un import 
de 16.501,05€  
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39. Acceptació de la subvenció per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per a la realització d’un Programa de Qualificació Professional Inicial 
d’Auxiliar en treballs de fusteria i d’instal·lació de mobles, durant el curs 2015/16  
 
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 la subvenció de 41.537,00€, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per a la realització d’un PFI-PIP d’Auxiliar en treballs de 
fusteria i d’instal·lació de mobles, durant el curs 2015/16. 

 
 

 
40.  Autorització inscripció a la jornada sobre actualització de l’administració al secretari 
de l’Ajuntament de la Garriga 
 
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 la inscripció del secretar, per assistir a la jornada sobre actualització de 
l’administració local de 5,75h de durada el dia  5 de febrer de 2016 al centre 
Bonaimason de la Diputació de Barcelona.  

 
            

 
41.  Autorització inscripció a la jornada sobre actualització de l’administració, de la 
interventora de l’Ajuntament de la Garriga 
 
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 la inscripció de la interventora per assistir a la jornada sobre 
actualització de l’administració local de 5,75h de durada el dia  5 de febrer de 2016 
al centre Bonaimason de la Diputació de Barcelona. 

 
 

42.  Gratificacions treballs extraordinaris personal de Secretaria per assistir en les bodes 
civils 
 
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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que seguidament 

es relaciona: 
 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils  2016: 
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Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Administrativa 
de Secretaria  
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

 
     2,5 

  
           45,08€  

 
  

      2,5 
  
       

 
  45,08€ 

 
 

 
43.  Nomenament com a funcionari de carrera, caporal (grup C2-16) 
 
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. Nomenar funcionari de carrera d’una plaça de caporal de la Policia Local adscrita a 

l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, 
grup C2-16, a jornada completa, vacant a la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament, amb efectivitat a partit del dia 26 de gener de 2016, el qual ha complert 
tots el requisits exigits a les bases de la convocatòria i en la normativa vigent i ha 
superat el curs de caporal de la policia amb una qualificació de 7,58. 
 

 
 

44. Ampliació al 100% de jornada; administrativa de Serveis Territorials (grup C1) 

  
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 : 
Autoritzar la petició de l´administrativa adscrita a Serveis territorials (funcionària de 
l’escala d’administració general) per incorporar-se a jornada completa amb efectes a 
partir del dia 01/02/2016 i establir les retribucions brutes. 
 
 

 
45.  Sol·licitud de reducció d’1/3 de jornada amb el 80% de les retribucions, per cura de 
fill menor de 6 anysde la tècnica auxiliar de Joventut 
 
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. Concedir a la Tècnica Auxiliar de Joventut (grup C1-15) amb un 100% de jornada, la 

reducció d’un terç de la jornada passant a fer una jornada de 25h setmanals (66,67% 
jornada) amb el 80% de les retribucions per tenir cura del seu fill menor de sis anys, 
amb efectes a partir del dia 3 de febrer de 2016 i com a màxim fins al 07/08/2021, data 
en la que el seu fill farà els sis anys. 
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46. Aprovació memòria valorada per a la revegetació i control de plantes invasores en tres 
trams del marge esquerra del riu Congost. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 

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 memòria tècnica de “ Revegetació i control de plantes invasores en tres 
trams del marge esquerre del riu Congost al seu pas per La Garriga”, redactada durant el 
mes de desembre de 2015 , amb un pressupost d’execució de 21.371,14 €  IVA inclòs. 
 
 

 
47. Aprovació  de la relació de contribuents que es poden acollir a la bonificació de la taxa 
de recollida d'escombraries 2016 segons ordenança T08, havent fet ús de la deixalleria 
durant l'exercici 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
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 relació dels contribuents que consten a l’informe i llistat adjunts a 

l’expedient. Que es podran acollir a la bonificació del 10% i el 20% en la taxa per la 
recollida domiciliària d’escombraries, segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 
2 punt 3.5). 

 
 
 


