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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE 

MAIG DE 2017  2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
22 DE MAIG DE 2017 

 

 

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 8 de maig de 2017. 
 

 
2. Obra Major 
 
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 llicències d’obra major a: 

A) (Oma 8/2017).   

(r.e.1762/2017) 

Descripció de l’obra 
 
Construcció d’edifici corporatiu destinat a magatzem i oficines, expedient d’obra major O. 
Ma. 8/2017, situat al carrer Priora Xixilona, 62,  segons bàsic, redactat per Xavier 
Ramoneda Planas, 
 

2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 
13, ordenança  T06, impost construccions instal·lacions i obres ordenança I04 , i taxa 
clavegueram ordenança T15,  que seguidament es relaciona: 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Priora Xixilona, 
62 

2017/020/000070 ICIO 51.703,92 € 
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2017/0000005657 Taxa Oma 128,90 € 

2017/500/000002 

2017/000005659 

Taxa 
Claveguer

am 
143,36 € 

 
 

 
3. 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 a: 
 

A)  (OMe 47/2017) 
(r.e. 2025/2017) 
Descripció obra 

Modificar la tanca actual consistent en retirar els xiprers existents i col· locar-hi unes 
lames metàl·liques, folrar amb xapa la barbacoa existent i substituir la gespa existent per 
un entarimat de fusta, ubicades al Passatge Vil·la Romana 50 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 20/2017) 
(r.e. E/001349-2017) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicades al carrer Calàbria 110 de la Garriga 
 

B) (OMe 45/2017) 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 

Concepte 
 

Import 

Passatge Vil·la 
Romana 50 

2017/020/000072 
2017/0000005670 

ICIO 110,40 € 
TAXA 
OME 

 
28,50 € 
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(r.e. E/001349-2017) 
 
Descripció obra 
Descripció de les obres: obertura de rasa de 3.096 m x 0,40 m per a instal·lar canonada de 
gas, ubicades a la urbanització Els Tremolencs 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 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:  

Registre 
Entrada 

Situació obra 
Quantitat a 

retornar 
1378/2017 Manuel Raspall 8-10 150 € 

1948/2017 Can Xic Corder 1, 3r 
1a 

300 € 

1968/2017 Anselm Clavé 52, 2n 
1a 

150 € 

1934/2017 Josep Carner 25 292,38 € 

2009/2017 Alzines 6 150 € 

E/001354-
2017 

Ronda del Carril 65 150 € 

 
 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Calàbria 110 
2017/020/000073 
2017/0000005672 

Taxa 
OMe 

 
28,50  € 

ICIO 
 

8,27 €€ 

Els Tremolencs 
2017/020/000074 
2017/0000005673 

Taxa 
OMe 

 
28,50  € 

ICIO 
 

8.943,85 € € 
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6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
Antecedents  
 
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: 
 

Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

E/001354-2017 Ronda del Carril 
65 550 € 

 
 

 

7.Desistiment informe de tramitació llicència parcel·lació Can Rosanes. Exp 3/2017 

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. Acceptar el desistiment de la seva petició d’informe sobre la viabilitat de tramitar 
una llicència de parcel·lació o declaració de innecessarietat de la finca Can 
Rosanes. 

2. Aprovar la liquidació segons ordenança T06, , de  taxa per desistiment de 
tramitació de llicències segons el detall següent: 

       
Objecte  Concepte Liquidació Import 

Can Rosanes         
Taxa informació 
urbanística 

2017/020/000071 
2017/0000005660 

46,40€ 

 
 

 

8. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatges 
unifamiliars ubicats a la  Carretera de l’Ametlla 56-58  de la Garriga. 

(r.e. 1877/2017) 

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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia, per les obres de rehabilitació i canvi d’ús de ludoteca a dos habitatges 
situats a la Carretera de l’Ametlla 56-58, de la Garriga 

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

Liquidació Concepte Import 

Carretera de 
l’Ametlla 56-58 

2017/020/000116 
2017/000005654 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

116,00 € 

 
 

 

9. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, reforma 
d’habitatge en edifici annex, Ronda Carril 65 

(r.e. E/001354-2017 ) 

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 reforma d’habitatge en edifici annex a edifici plurifamiliar 
situat a la Ronda del Carril 65, als efectes de la primera ocupació.  

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

Liquidació Concepte Import 

Ronda del Carril, 
65 

2016/020/000104 
2017/000005652 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58,00 € 

 
 

 

10. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, ampliació 
nau carrer Mil·lenari de Catalunya 49-51 

(r.e.2016/2017 ) 

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 d’ampliació de la nau d’ús comercial al carrer Mil·lenari de 
Catalunya 49-51, als efectes de la primera ocupació.  

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

Liquidació Concepte Import 
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Mil·lenari de 
Catalunya 49-51 

2017/020/000069 
2017/000005656 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

116,10 € 

 
 

11 . Comunicació obres local comercial, carrer Sant Francesc 37, de la Garriga. 
Perruqueria i centre d’estètica.(Exp. 7/2017) 
(r.e.1815/2017) 
 
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 l’adequació del local situat al C/ Sant Francesc 37 de la 
Garriga per tal d’adequar-lo com a perruqueria i centre (Exp. 7/2017) 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat 
urbanística que seguidament es relaciona: 

 
Objecte 
Tributari 

Liquidació Concepte Import 

Sant Francesc 
37 

2017/170/000033 
2017/0000005669 

Certificat 
Compatibilitat 
urbanística 

129,91€ 

 
 

 
12.Pròrroga OMe 37/2016, Biològica Tecnologia Mèdica, S.L., adequació nau carrer 
Francesc Macià 80 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 a Biològica Tecnologia Mèdica, S.L. la pròrroga de la llicència d’obra 
menor Ome 37/2016, consistents en les obres d’adequació de la nau  situada al 
carrer Francesc Macià 80, per adequar-la per a l’ús de magatzem de dietètica i 
software a planta baixa i oficines vinculades al magatzem a planta pis. 

2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons 
article 13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 

 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Francesc Macià 80 
2016/020/000067 
2017/0000005668 Taxa O.Ma 28,50 € 

 
 

 
13. Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base 
de la Garriga. 
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ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 
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 prèviament el projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base 
de la Garriga presentat per ADEDMA Consultoria i Serveis, per delegació de Telefònica, 
de España, SAU,  que se situa al Polígon 2 Parcel·les 78 i 23. 
 
 

 
14. Aprovació pagament quota exercici 2017 en concepte d’aportació com a soci honorari 
de l’Associació d’Amics del Montseny. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria – 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 en concepte de quota de soci Honorari per a l’exercici 2017, el pagament del 
import de 90,15 euros a l’Associació d’Amics del Montseny, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: 100 92900 48020 Aportació Associació Amics del Montseny.  

 
 

 
15. Gratificacions complement de productivitat mes d’abril conserge de Cultura 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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 pagament d’un complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) 

per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic d’il· luminació i so durant 98 hores en el 
mes d’abril de 2017, la quantitat de 147 euros amb càrrec a la partida 17 203 33000 
15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat . 

 
 

 

16. Complementació Incapacitat Temporals 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Complementar les retribucions al 100% dels treballadors que van causar incapacitat 

transitòria i així ho han demanat, que a continuació es detallen: 
 

Període I T : 

Import 
compleme
ntació 
mes I T : 

Partides 
Pressupostàries 

27/02/2017- 202,67€ 17 301 93100 
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06/03/2017 12101 

27/03/2017-actualitat 382,99€ 
17 206 31100 
12101 

29/03/2017-actualitat 348,38€ 
17 203 33000 
12101 

 
 

 
17. Autorització assistència a la “ II Jornada de Creativitat i Tendències”, a professores 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 la inscripció a la “II Jornada de Creativitat i Tendències” que es realitzarà 

al Museu del Disseny de Barcelona el dia 23 de març de 2017. 
 
 

 
18. Autorització a la realització d’un curs on-line sobre “Marco normativo del 
endeudamiento de las entidades locales para el 2017”, a 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 al curs on-line sobre “Marco normativo del endeudamiento de 

las entidades locales para el 2017. Novedades imprescindibles e implicacions con la 
normativa sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financera” d’un total de 
40 hores. 

 
 

 
19. Autorització a l’assistència de la jornada sobre “Administració electrònica”, 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 a la jornada sobre “Administració electrònica” que 

s’impartirà el dia 2 de juny de 2017 en horari de 9 h a 14 h al Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Barcelona de Barcelona.  

 
 

 
20. Autorització assistència al curs “Atenció especialitzada en Salut Mental”,  treballadora 
familiar ,grup (C2-12)  
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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 l’assistència a la treballadora familiar de l’ajuntament de La Garriga ,  al 
curs “Atenció especialitzada en Salut Mental” que es durà a terme els dies 9,11,16,18 
i 23 de  maig de 2017 en horari de 17,30h a 20,30h a  la Fundació Pere Tarrés de 
Barcelona.  

 
         

 
21.Autorització assistència a la Fira Modernista de Terrassa i Jornades Modernistes de 
l’Ametlla del V.; senyora Neus Diez Gisbert, tècnica auxiliar de turisme 
 
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. Restar assabentats de l’assistència de la tècnica auxiliar de Turisme, a la Fira 

Modernista de Terrassa que es va celebrar els dies 12, 13 i 14 de maig de 2017, per 
desenvolupar el treball de muntatge i desmuntatge i coordinació dins la fira. 

 
 

 
22.Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

 
Administrativa 
(C2) 

Matrimoni 
civil 
30/04/2017 
 

 

2,5 

  
           

45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 

 
23.Jubilació ordinària 65 anys; Mestre d’Adults (A2-18) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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. Sol·licitar a l’Institut Nacional de Seguretat Social la jubilació de la treballadora 

d’aquest Ajuntament. 
 

 
24.Jubilació ordinària 65 anys; Auxiliar tècnic de via pública (A2-18) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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 a l’Institut Nacional de Seguretat Social la jubilació del treballador d’aquest 

Ajuntament, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2017. 
 
 

 
25.Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions; María 
del Carme Ariza Barbero, Educadora Social (A2-18) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Reconèixer a la Educadora Social (A2-18), amb efectes des del 08/05/2017, 3 triennis 

(grup A2), 2 mesos i 29 dies, que es corresponen amb els períodes següents: 
 

AJUNTAMENT 
GRU
P PERIODES 

ANY
S 

MESO
S DIES 

AJUNTAMENT DE VIC A2 11/02/2008 31/12/2009 1 10 19 
CONSELL COMARCAL 
VALLES ORIENTAL A2 11/01/2010 30/07/2010 0 6 20 
AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA A2 02/08/2010 22/05/2017 6 9 20 

TOTAL...... 9 2 29 

 
2. Establir que el venciment del 4t trienni serà el 23/02/2020. 
 

CATEGORI
A 
LABORAL 

GRUP 
VENCIMENT 
SEGÜENT 
TRIENNI 

DEDICACI
Ó         % 

JORNAD
A 
LABORA
L 

IMPORT 
TRIENNI  

Educadora 
Social 

A2 23/02/2020 100% 37,5 hores  35,12€ 

 
 

 
26.Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions; 
Tècnica Mitjana d’Inserció Laboral (A2-18) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
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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. Reconèixer a la senyora Núria Calls Rimundi, Tècnica mitjana d’inserció laboral (A2-

18), amb efectes des del 08/05/2017, 5 triennis (grup A2) i 22 dies, que es corresponen 
amb els períodes següents: 

 

ADMINISTRACIÓ GRUP PERIODES 
ANY
S 

MESO
S DIES 

AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI A2 10/04/2002 11/08/2002 0 4 2 
AJUNTAMENT DE LA 
GARRIGA A2 02/09/2002 22/05/2017 14 8 20 

TOTAL...... 15 0 22 
 
2. Establir que el venciment del 6è trienni serà el 01/05/2020. 
 

CATEGORI
A 
LABORAL 

GRUP 
VENCIMENT 
SEGÜENT 
TRIENNI 

DEDICACI
Ó % 

JORNADA 
LABORAL 

IMPOR
T 
TRIENN
I  

Tècnica 
mitjana 
d’inserció 
Laboral 

A2 01/05/2020 100% 37,5 hores  35,12€ 

 
 

 
27. Adjudicació del contracte de la gestió del servi públic dels casals infantils organitzats 
per l´ajuntament de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: GSP01/2017 
Tipus de contracte: Gestió servei públic modalitat concessió administrativa 
Procediment: Obert 
Criteris adjudicació: Diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmica mes 
avantatjosa 
 
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 de la gestió del servi públic dels casals infantils organitzats 
per l´ajuntament. 

 
 

 
28.Adjudicació del contracte de subministrament del vestuari pel personal municipal de la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 



 

JGL 22/5/2017                                                        12 
 

Nº expedient:Sub02/2017 
Tipus de contracte: Subministrament 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmicament més 
avantatjosa 
 
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 de subministrament de vestuari pel personal municipal de la 
Garriga, per un import de 28.749,84 euros i 6.037,47 euros d’IVA, sumant 34.787,31 euros 

 
 

 
29.Adjudicació del contracte menor per realitzar les obres d´arranjament de diferents 
carrers i camins no asfaltats del municipi de la Garriga  
 
Nº expedient:02/2017 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: menor  
 
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 : 
Primer.- 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 per realitzar les obres d´arranjament 
de diferents carrers i camins no asfaltats del municipi de la Garriga, per un import de 
7.125 euros i 1.496,25 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
30.Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte mixt de subministrament i instal·lació d’elements i materials de joc per un parc 
d’aventures juvenil a la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: Sub07/2017 
Tipus de contracte: Mixt, subministrament i serveis 
Procediment: Obert 
Criteris adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació, oferta econòmicament mes 
avantatjosa 
 
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’inici de l’expedient de contractació del contracte mixt de subministrament 

i instal· lació d’elements i materials de joc per un parc d’aventures juvenil a la 
Garriga per procediment obert, oferta econòmicament mes avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació. 
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31.Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte mixt de subministrament i instal·lació de la senyalització comercial i turística 
del pla director de senyalització de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: 03/2017 
Tipus de contracte: Mixt, subministrament i servei 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d’adjudicació, oferta econòmica més avantatjosa 
 
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’inici de l’expedient del contracte mixt de subministrament i instal·lació de la 
senyalització comercial i turística del pla director de senyalització de la Garriga per 
procediment obert, oferta econòmicament mes avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

 
 

 
32.Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes d’abril, de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD). 
 
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 liquidació del mes d’abril de 2017 de l’EMAD, d’import 130,67€, que 
aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 96,81 €; 96,81 € 
corresponen al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD” del 
Pressupost Municipal vigent. 

En el mes d’abril s’han concedit les següents reduccions: 

Codi Reducció 
Núm. Alumnes 
amb reducció 

Tipologia de reducció segons 
ordenança* 

101 25,08 € 1 P02 4. 
110 8,78 € 1 P02 6.2 a) 

TOTAL 33,86 € 
 
 

 
33.Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes d’abril de 2017, de nous alumnes 
de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
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 : 
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1. Aprovar la liquidació per un import total de 314,94 €, corresponents a quotes del curs 
2016/17 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

 
 

34.Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona per al funcionament de l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, per al curs 2016/17  
 
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 a la Diputació de Barcelona la subvenció per al finançament de l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, per al curs 2016/17. 

 
 

 
35.Sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al finançament de l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich de la Garriga, per al 
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. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 
subvenció de 344.791,06 €, per al finançament de l’Escola Municipal de Música 
Josep Aymerich de la Garriga, per al curs 2015/16. 

 
 

 
36. Signatura del conveni i de l’addenda de modificació al mateix conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per al cofinançament del 
romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, i aprovació del 
pagament de l’aportació corresponent a l’any 2015 
 
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 signatura del conveni i de l’addenda de modificació al mateix conveni 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per al 
cofinançament del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat 
Montero.  

 
 

 
37.Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificats tècnics, i 
expedició de fotocòpies, segons ordenança T10. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
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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.Aprovar les liquidacions generades per l’expedició de diversos certificats tècnics i 
expedició de fotocòpies, segons el quadre següent: 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2017/018/000153 2017/00004783 M.Raspall,4 36,85€ 
2017/018/000154 2017/00004784 Ctra.Nova,7,1r,1a 36,85€ 
2017/018/000155 2017/00004785 181 fotocòpies 27,15€ 
2017/018/000164 2017/00005679 Rocabuquera,14 PB 36,85€ 
2017/018/000165 2017/00005680 Rocabuquera,14 1a 36,85€ 
2017/018/000166 2017/00005681 Rocabuquera,14 2n 36,85€ 
 
 

 
38. Aprovació de les liquidacions generades segons taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 
(ordenança municipal T11) 
 
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 : 
Primer. Aprovar les liquidacions resultants de l’aplicació de les tarifes regulades a l’article 6, de 
l’ordenança municipal T11,  
Tràmit Liquidació taxa 
Comunicació prèvia 2017/00005682 237,13€ 
Declaració responsable 2017/00005683 129,91€ 
 
 

 
39. Aprovació de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i la Setmana de 
l’Energia 2017 
 
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 celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i la Setmana de 
l’Energia d’acord amb el programa d’actes transcrit a la part expositiva d’aquest 
acord. 

2. Aprovar les següents despeses econòmiques: 
 

Concepte Import Aplicació Pressupostària 
Percussió al compostador 334,87€ 402 17202 22699. Campanya eficiència energètica 
Taller activitats Ecojuga 1500,00€ 402 17202 22699. Campanya eficiència energètica 
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40. Adjudicació de les barres de bar de la Festa Major 2017 a la zona de concerts de nit. 

 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut/Cultura/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 les barres de bar de les activitats de festa major que es realitzaran  al 
Camp situat entre l’av. Sant Esteve, carrer Maduixers i Passeig Congost de la 
Garriga els dies 27, 28 i 29de juliol de 2017, i autoritzar a les entitats beneficiàries: 
El Brou del mestre, C.F. Olímpic de la Garriga, Club Automòbil la Garriga, Som 
Disset, Barri de Dalt i Handbol la Garriga la seva gestió.  

1. Informar a cadascuna de les entitats autoritzades que d’acord amb la puntuació 
obtinguda l’ordre d’assignació de lloc per les barres es el següent: 
 
1.-EL BROU DEL MESTRE: 8 punts 
2.-BARRI DE DALT: 7 punts 
3.-OLÍMPIC: 6 punts 
4.-HANDBOL: 5 punts 
5.-SOM DISSET: 3 punts 
6.-AUTOMOVIL CLUB: 2 punts 
 

2. Informar igualment a totes les entitats implicades que cal que dipositin una fiança 
per un import de 300€ abans del 14 de juliol de 2017 per fer efectiva l’autorització 
i la llicència.  

3. Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, a l’Àrea d’hisenda i a les Entitats 
interessades.  

 
 

 
41. Aprovació pagament Premi Cartell Festa Major 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. 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 la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33802 22799 Festa 
Major. Empreses i Professionals, amb número d’operació 220170007097 per un 
import de 375€ amb una retenció de IRPF del 19%.  
 

 
42. Aprovació IV Festival de Titelles al carrer de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei 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 la celebració del  IV Festival de Titelles al carrer els dies 3 de juny, i 29 de juliol 
i 24 de setembre de 2017 a la placeta Sta. Isabel amb a programació proposada. En cas de 
pluja els espectacles es realitzaran a Can Raspall, i en cas de pluja i que can Raspall 
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estigui ocupat per un casament es realitzarà a l’Auditori de l’EMM. 
 
 

 
43. Aprovació de la Programació d’Activitats de Juny del 2017 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 : 
 
Aprovar les activitats de la programació del mes de juny de 2017 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 

 
 

 
44. Aprovació de la programació d’activitats per el Festival de la Infància 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 
 
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 programació d’activitats que es duran a terme durant el Festival de la 
Infància 2017 els dies 3 i 4 de juny. 
 

 
45. Renúncia suport tècnic “Disseny de Plans Locals” de la Diputació de Barcelona  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Joventut 
 

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

1. Renunciar al recurs sol· licitat per aquest exercici 2017, “Disseny de Plans Locals” 
amb número de registre 1740004793 atès que de conformitat amb l’informe de 
l’àrea no es podrà portar a terme. 
 
 

 
46. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat 
A.C.R Front Diabòlic i bestreta del 80%  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de 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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’entitat cultural A.C.R Front Diabòlic per aquest any 2017. 
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47. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Amics del Jazz i la Música de la Garriga 2017. Aprovació bestreta del 50%. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei 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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació Amics del Jazz i  la Música de la Garriga per aquest any 
2017. 

 
 

 
48. Concessió d'ajut econòmic de 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 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 març i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

 
 

 
49. Concessió d'ajut econòmic de 282,50 € corresponent al 25% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
2053/2016 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 282,50 € corresponent al 25% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 2053/2016 de serveis socials. 

 
 

 
50. Concessió d'ajut econòmic de 473,06 € corresponent al 50% de les despeses de hipoteca 
dels mesos de febrer i de març de 2017 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 473,06 € corresponent al 50 % de les despeses de hipoteca  
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d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 2282/2013 de serveis socials. 

 
 

 
51. Concessió d'ajut econòmic de 657,65 € corresponent al 50% de les despeses de hipoteca 
dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 6148/2014 
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 657,65 € corresponent al 50 % de les despeses de hipoteca  

d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 6148/2014 de serveis socials. 

 
 

 
52. Concessió d'ajut econòmic de 307,89 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 i d’aigua dels 
mesos de gener i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2558/2015 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 307,89 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 i d’aigua 
dels mesos de gener i d’abril de 2017  per a la família que figura a l'expedient 
2558/2015 de serveis socials. 

 
 

 
53. Concessió d'ajut econòmic de 106,07 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos gener i de març de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 3355/2012 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 106,07 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos gener i de març de 2017  per a la família que 
figura a l'expedient 3355/2012 de serveis socials. 

 
 

 
54. Aprovació ajuts de menjador escolar del segon trimestre, atorgats pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al curs 2016/2017 
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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 la despesa per un import total de 30.156,76 € en concepte d’ajuts de 

menjador escolar corresponent al segon trimestre escolar del curs 2016/2017. 
 
 

 
55. Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
per a l’atorgament d’ajuts de llibres i material escolar de l’Ajuntament de la Garriga per 
al curs 2017/2018. 
 
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 convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
per a l’ajut de llibres i material escolar per al curs escolar 2017/2018, en el marc de 
les Bases Reguladores aprovades en sessió plenària de 29 de març de 2017.  

 
 

 
56. Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
per a l’atorgament d’ajuts per activitats de lleure i casal d’estiu i Nadal de 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 la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
per a l’atorgament d’ajuts per activitats de lleure i casal d’estiu i Nadal de 
l’Ajuntament de la Garriga, en el marc de les Bases Reguladores aprovades en 
sessió plenària de 29 de març de 2017.  

 
 

 
57. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre AEE Manuel Blancafort 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 conveni  de col·laboració entre l’Associació 

Escolar Esportiva Manuel Blancafort i l’Ajuntament de la Garriga. 
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58. Resolució contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un habitatge social  (Casa dels 
Mestres núm.19)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Resolució del contracte de cessió d’ús temporal a precari de l’habitatge social 
situat al c/ Pere Ballús núm. 19 per desestiment unilateral de la part beneficiària. 

 
 

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

 
60. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, NSR. 
 
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 concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. NSR en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
61. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, APR. 
 
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 concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. APR en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
62. Aprovació de la justificació 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 la justificació de Serveis Socials detallats a continuació: 
 

JGL de data 30/01/2017: 
 
JGL de data 13/02/2017: 
 
JGL de data 27/02/2017: 
 
JGL de data 08/05/2017: 
 

 
 

63. Acceptació subvencions del Catàleg de serveis 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 
  
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. Acceptar els ajuts detallats a la part expositiva en el marc de les bases i el Catàleg de 

serveis 2017, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de 
Barcelona. 

2. Acceptar l’ajut de 18.557,29 euros de l’execució conjunta Centres locals de serveis a 
les empreses (CLSE), condicionada a l’acceptació de la subvenció total per part de 
l’Ajuntament de les Franqueses i que serà la que haurà d’efectuar el pagament a 
l’Ajuntament de la Garriga. 

 
 

 
64. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del c. Ametlla, núm. 20 
 
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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat de 

la finca del c. Ametlla, núm. 20 per a la realització de visites guiades turístiques al seu 
jardí, en el marc del projecte del Centre de Visitants de la Garriga, i segons les 
condicions descrites a les clàusules del conveni. 
 
 

 
65. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del Passeig, núm. 39 
 
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 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat de 

la finca del Passeig, núm. 39 per a la realització de visites guiades turístiques al seu 
interior, en el marc del projecte del Centre de Visitants de la Garriga, i segons les 
condicions descrites a les clàusules del conveni. 
 
 

 
66. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del Passeig, núm. 97 
 
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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat de 

la finca del Passeig, núm. 97 per a la realització de visites guiades turístiques al seu 
interior, en el marc del projecte del Centre de Visitants de la Garriga, i segons les 
condicions descrites a les clàusules del conveni. 
 
 

 
67. 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  22 de maig de 2017 per un import 
de 492.841,07 €  
 
 
 

 
 
 
 

 


