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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE 
JULIOL 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 
3 DE JULIOL 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 19 de juny 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) Silvia Navarri Núñez. (Oma 10/2017).   

(r.e.1878/2017) 

Descripció de l’obra 
 
Rehabilitació d’edifici entre mitgeres per a la divisió d’un habitatge preexistent en 4 
habitatges.  Enderroc de cos en interior de pati de parcel·la, ubicades al Passeig dels 
Til·lers 19 segons projecte bàsic redactat per Jan Serradell Mundó promoguda per Sílvia 
Navarri Núñez, expedient d’obra major O. Ma 10/2017 
 
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 

Passeig dels 
Til·lers 19 

2017/020/000094 ICIO 7.848,01€ 
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2017/0000007024 

Taxa Oma 128,90 € 

 
 
 

 
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)  (O.Me 48/2017) 
(E/001526/2017 i E/001624/2017) 
Descripció obra 

Adequació de la nau per al desenvolupament, fabricació i venda d’aparells elèctrics per 
televisió i radioelèctrics. Els treballs inclouen tres àmbits d’intervenció: 

- Àmbit 1: actuació en zona d’oficines, redistribució d’aquesta zona en planta baixa 
i planta altell, construcció d’una escala de comunicació entre ambdues plantes. 

- Àmbit 2: actuació a la zona de menjador de la planta baixa, construcció d’una 
escala d’accés a la planta altell i habilitar un nou espai de menjador en aquesta 
planta. 

- Àmbit 3: reformar el nucli de serveis existents a la planta altell. 
Ubicades al Carrer Ramon Ciurans 22-24 de la Garriga 
 

B)  (OMe 58/2017) 
(r.e. E/002841/2017) 
Descripció obra 

Col·locació de rètol publicitari a base de vinil transparent a sobre les tapes  deles 
comptadors de serveis, ubicades al Carrer Rosselló d’Amunt 9  de la Garriga 
 

C) Comunitat de Propietaris (OMe 62/2017) 
(r.e. E/002015-2017) 
Descripció obra 

Col·locació d’un ascensor en edifici plurifamiliar, ubicades al  Carrer Calàbria 206  La 
Garriga 
 
 

D) Constructora y Urbanizadora del Vallé, S.A. CUVASA (OMe 63/2017) 
(r.e. E/003094/2017) 
Descripció obra 

Adequació del local pel seu posterior lloguer. Les obres consisteixen en pavimentar el 
local, creació d’un bany adaptat, col·locació de fals sostre, instal·lacions i col·locació de 
fusteria d’alumini. 
   

E) Manuel Granados Sánchez (OMe 64/2017) 
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(r.e.E/003097/2017) 
Descripció obra 

Col·locació de bruc a la tanca mitgera de separació amb el veí, ubicades al Carrer Can 
Terrers 36 de la Garriga 
 

F) Comunitat Propietaris (OMe 65/2017) 
(r.e.E/003127/2017) 
Descripció obra 

Rehabilitació de les façanes mitjançant l’ús de bastida, consistent a tapar les jardineres 
existents, restaurar els maons, impermeabilització interior, pintat de baranes, substitució 
de canaló, substitució de revestiment i pintat de muret de coronació. 
 
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 

Ramon 
Ciurans 22-24 

2017/170/000095 
2017/0000007032 

ICIO 
 

 
3.658,24 € 

TAXA OME 
 

28,50 € 

2017/170/000038 
2017/0000007030 

CERTIFICAT 
COMPATIBILITAT 

URBANÍSTICA 
129,91 € 

Roselló 
d’Amunt 9 

2017/020/000096 
2017/0000007033 

ICIO 12,00  € 

TAXA OME 
 

28,50  € 

Calàbria 206 
2017/020/000097 
2017/0000007038 

ICIO 1.933,52 € 

TAXA OME 
 

28,50 € 

Abadessa 
Emma 13-15 
local 11 

2017/020/000098 
2017/0000007036 

ICIO 688,30 € 

TAXA OME 
 

28,50 € 

Can Tarrés 36 
2017/020/000099 

 

ICIO 
8,00 €  

 

TAXA OME 
 

28,50  € 

Samalús 1 
2017/020/000100 

2017/00000007039 
2017/0000007040 

ICIO 
(Bonificació 90%) 

106,36 €  
 

TAXA OME 
(Bonificació 90%) 

2,85€ 
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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) Gas Natural SDG, SA (OMe 61/2017) 
(r.e. E/001738-2017) 
 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 3,9 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicades al Passeig Congost 52 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 

E/3246/2017 
Can Noguera 

40, 1r 3a 
150 € 

E/3000/2017 
Passeig Doctor 

Vich 5, 1r 
150 € 

E/3110/2017 Camp Cirés 6 202,18 € 
 

 
 

 
6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig Congost 
52 

2017/020/000101 
2017/0000007042 

Taxa 
OMe 

 
28,50  € 

ICIO 
 

6,62 € 
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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.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 

Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

E/3017/2017 Camp Cirés 6 500 € 

 
 

 
7. Varis 35/2017: placa de gual, Carrer Can Xic Corder 18 de la Garriga 
(r.e. E/3405-2017 
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.Concedir la placa de gual següent a: 

A)  Maria Coma Vernet,, (Varis 2352017) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Carrer Can Xic Corder 18 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: 
r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

E/3405-
2017 

Can Xic Corder 
18 

2017/015/000014 

2017/0000007022 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 

 
8.-Aprovació inicial de projecte de “ Reasfaltat de diversos carrers de la Garriga” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar inicialment el projecte de “Reasfaltat de diversos carrers de la Garriga” que 
s’està redactant pels serveis tècnics i amb un pressupost d’execució per contracte de 
89.975  euros (21% IVA inclòs). 
 

 

 
9 .Modificació de llicència ( OMa 12/2015) 
  ( r.e.2388/2017) 
 
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 : 

1. Concedir la modificació de llicència d’obra major de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a l’Av. Onze de Setembre, 40, segons documentació tècnica 
aportada signada per l’arquitecte Xavier Mercadé Matias, expedient d’obra major 
O.Ma. 12/2015,  

 
2. Aprovar la devolució , d’acord a  la diferència entre la nova base imposable, i de la 

liquidació número 2015/8114 de 4.993,35 € a favor del Sr. Xavier Mercader. 
3. Aprovar la modificació de la llicència d’obra major segons ordenança T06. 

 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Av. Onze de 
Setembre 40 

2015/020/000124 
2017/0000007061 

Taxa Oma 
Modificació 

128,90€ 

 
 

 
10. Modificar els metres de la parada nº 34, del mercat setmanal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
 
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’augment de metres de la parada núm. 34, que quedarà amb una dimensió 

de 9 metres.  
 
 

 
11. Aprovació signatura del document d’adhesió a la Taula de Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
 
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 document d’adhesió a la Taula de desenvolupament 
Econòmic i Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança. 

 
 

 
12. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
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, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents 
a la taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 



 

JGL 3/7/2017                                                                              7 

 

Subjecte passiu  Concepte   Liquidació              Import 
Art Aliment 10  ocupació dia 13 maig.      2016/6993                   215,10€   
Art Aliment 10  ocupació dia 10 juny.      2016/6994                  215,10€ 
Art Aliment 10  ocupació dia   8  juliol.       2016/6995                  215,10€ 
 
Segon.- Imputar aquests imports al concepte pressupostari 2017  305 
33600PCT.COI.T01.Taxa indústria al carrer i ambulants. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’entitat Art Aliment  10. 
 
 

 
13. Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificats, regulats a 
l´ordenança T6., T10., i 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 generades segons el quadre següent: 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2017/018/000178 2017/00005810 Passeig Til· lers,31     36,85€ 
2017/018/000185 2017/00005869 Santa Maria Camí,58     36,85€ 
2017/018/000220 2017/00006970 Ps.Rodamilans,3     36,85€ 
2017/018/000219 2017/00006921 Certificat béns       3,25€ 
2017/021/000070 2017/00006572 Consell,30       0,00€ 
2017/021/000076 2017/00006904 Finca “Rosanes”     64,40€ 
2017/170/000037 2017/00006905 Ramon Ciurans,12   129,91€ 
2017/170/000036 2017/00006899 Ceràmica,36   129,91€ 
 
 

 
14. Aprovació del pagament de l’aportació anual al Consorci per a la Normalització 
Lingüística, corresponent a l’any 2017  
 
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 el pagament de 24.137,58 €, corresponents  a l’aportació anual 2017 al 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 

2. Realitzar la corresponent transferència al Consorci, amb NIF Q58561172A, segons 
instruccions d’aquest. 

3. Imputar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 201 32000 46700 
“ENS.Consorci Normalització Lingüística” del Pressupost Municipal vigent. 

4. Notificar la present resolució als interessats. 
 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 348,75 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3363/2015 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 348,75 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener, de febrer i de març de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 3363/2015 de serveis socials. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 713,77 € corresponent al 75% de les despeses dels rebuts 
de  préstec hipotecari dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 3667/2012 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 713,77 € corresponent al 75 % de les despeses de rebuts de 

préstec hipotecari dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 3667/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 713,77 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 Atenció a 
les persones del pressupost municipal vigent. 

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

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 190,98 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos febrer i d’abril  de 2017  per a la família que figura a 
l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 190,98 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 

 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 130,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos febrer i de març de 2017  per a la família que figura a 
l'expedient 1834/2013 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 130,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos febrer i de març de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 1834/2013 de serveis socials. 
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19. Concessió d'ajut econòmic de 1.312,01 € corresponent al 100% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de setembre i de novembre de 2016, de gener i de 
març de 2017, de subministrament d’aigua dels mesos d’octubre de 2016 i de gener i 
d’abril de 2017 i de  lloguer d’habitatge dels mesos de març, d’abril i de maig de 2017, per 
a la família que figura a l'expedient 2385/2012 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 1.312,01 € corresponent al 100% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de setembre i de novembre de 2016, de gener i 
de març de 2017, de subministrament d’aigua dels mesos d’octubre de 2016 i de 
gener i d’abril de 2017 i de  lloguer d’habitatge dels mesos de març, d’abril i de 
maig de 2017, per a la família que figura a l'expedient 2385/2012 de serveis socials. 

 
 

 
20.Concessió d'ajut econòmic de 1.525,21 € corresponent al 100% de les despeses  
d’allotjament dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la persona que figura a 
l’expedient 2234/2014 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 1.521,21 € corresponent al 100 % de les despeses   
d’allotjament del mes de març i d’abril de 2017 per a la persona que figura a 
l’expedient 2234/2014 de serveis socials i fer l’ingrés com endossatari a 
Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

 
 

 
21. Aprovació  del contingut i la signatura del Conveni del Conveni de col·laboració 2016-
2019 i liquidació del conveni per a l’any 2016, per a la gestió i  prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Garriga. 
 
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 2016-2019 per a la 
gestió i  prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de La Garriga. 

2. Aprovar la liquidació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de la Garriga per a la gestió i prestació dels Serveis Socials per a 
l’any 2016 i que es resumeix de la forma següent: 
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SERVEIS INGRES del CCVO a 
l’Ajuntament 

DESPESES Ajuntament 
de La Garriga 

PROFESSIONALS 114.453,88 €  
URGÈNCIA SOCIAL    11.311,30 €  
POBRESA 
ENERGÈTICA 

  9.888,03 €  

ACOLLIDA PE IM 1.500,00  
SAD Social + 
Dependència 

 4.267,05 € 

PROFESSIONALS PIA  3.707,74 € 
TOTALS 137.153,21 € 7.974,79 € 

 
 
 

 
22. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no   
conductor/a, MBN. 
 
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. MBN en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 

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

JGL de data 19/06/2017: 
• Exp. 1574/2013: Import subvenció: 750,00 € (75% del cost total de les despeses de 

lloguer dels mesos d’abril i de maig de 2017). 
• Exp. 927/2015: Import subvenció: 600,00 € (75% del cost total de les despeses de 

lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i de maig de 2017). 
• Exp. 7616/2013: Import subvenció: 208,00 € (75% del cost total de els despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017). 
• Exp. 1186/2016: Import subvenció: 214,89 € (75% de les despeses de subministrament 

elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 
• Exp. 3764/2014: Import subvenció: 102,52 € (75% de les despeses de subministrament 

elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 
• Exp. 2898/2012: Import subvenció: 188,73 € (75% de les despeses de subministrament 

elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 
• Exp. 4105/2016: Import subvenció: 735,00 € (100% de les despeses de menjador i 

d’allotjament del mes de març de 2017). En aquest cas es justifica l’import del mes de 
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març de 2017 per un import de 619,84 €. 
• Exp. 5333/2013: Import subvenció: 118,50 € (50% de les despeses per canvi de vidres i 

muntures de les ulleres, mes d’abril 2017).  
 

JGL de data 6/06/2017: 
 

• Exp. 3403/2013: Import subvenció: 787,50 € (75% de les despeses de lloguer dels 
mesos de gener i de febrer de 2017). 

• Exp. 606/2016: Import subvenció: 107,85 € (75% de les despeses de subministrament 
elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 

• Exp. 5561/2014: Import subvenció: 118,15 € (75% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017). 

• Exp. 2250/2013: Import subvenció: 184,44 € (75% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de març i d’abril de 2017 i de gas del mes d’abril 
de 2017). 

• Exp. 5696/2013: Import subvenció: 191,99 € (75% de les despeses de subministrament 
elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 

• Exp. 6108/2014: Import subvenció: 530,00 € (75% de les despeses de lloguer dels 
mesos de febrer i de març de 2017). 

• Exp. 3735/2012: Import subvenció: 198,43 € (75% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 

• Exp. 3620/2014: Import subvenció: 144,28 € (50% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017). 

• Exp. 4647/2013: Import subvenció: 224,03 € (50% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017). 

• Exp. 0287/2015: Import subvenció: 400,00 € (50% del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de març i d’abril de 2017). 

• Exp. 3387/2015: Import subvenció: 338,94 € (50% del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de març i d’abril de 2017). 

• Exp. 12264/2013: Import subvenció: 700,03 € (75% del cost total de les despeses 
d’hipoteca  dels mesos de març i d’abril de 2017). 

  
JGL de data 27/03/2017: 
 

• Exp. 4722/2014: Import subvenció: 343,35 € (75% de les despeses de transport dels 
mesos de gener a juny de 2017). En aquest cas es justifica l’import dels mesos de maig i 
de juny de 2017 per un import de 114,44 €. 

 
JGL de data 13/03/2017: 
 

• Exp.  3144/2012 : Import subvenció: 229,50 € (75% de les despeses de transport dels 
mesos de gener a juny de 2017). En aquest cas es justifica l’import dels mesos de març, 
d’abril de maig i de juny de 2017 per un import de 84,98 €. 

 
JGL de data 27/02/2017: 
 

• Exp. 2186/2012: Import subvenció: 244,00 € (50% de les despeses de transport dels 
mesos de novembre de 2016 fins al juny de 2017). En aquest cas es justifica l’import 
dels mesos de maig i de juny de 2017 per un import de 61,00 €. 

 
JGL de data 13/02/2017: 
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• Exp. 3755/2012: Import subvenció: 578,70 € (75% de les despeses d’Escola Bressol 
Municipal, quotes de gener fins a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del 
mes de maig de 2017 per un import de 82,67 €. 

 
JGL de data 30/01/2017: 
 

• Exp. 3444/2013: Import subvenció: 479,50 € (50% de les despeses de menjador dels 
mesos de gener a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del mes de juny per 
un import de 77,00 €. 

• Exp. 4684/2012: Import subvenció: 479,50 € (50% de les despeses de menjador dels 
mesos de gener a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del mes de juny de 
2017 per un import de 77,00 €. 

 
 

 
24.Sol·licitud de suport tècnic al Catàleg de serveis 2017 de la Diputació de Barcelona de 
l’Àrea de Societat del Coneixement. Diagnosi i suport estratègic en l'àmbit TIC 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 

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 el suport tècnic, Diagnosi i suport estratègic en l'àmbit, al Catàleg de serveis 

de l’any 2017, del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 
 
 

 
25.Adjudicació del contracte d’obres de reurbanització del carrer Banys entre el carrer 
Figueral i carrer de la Doma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: O01/2017 
Tipus de contracte: obres 
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 d’obres d’obres de reurbanització del carrer Banys entre el 
carrer Figueral i carrer de la Doma a l’empresa Catalana d'infraestructures i 
serveis associats SL  amb CIF B66709601 per un import de 210.735,86 euros i 
44.254,53 euros d’IVA 

 
 

 
26.Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de desratització, desinfecció i 
desinsectació (DDD) de l’ajuntament de la Garriga.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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Nº expedient: SE03/2015 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: negociat sense publicitat 
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. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de desratització, desinfecció i 
desinsectació (DDD) de l’ajuntament de la Garriga amb l´empresa Anticimex 
3D Sanidad Ambiental SAU , amb CIF A82850611, per un termini d’un any, 
des de l´1 de juliol del 2017 fins al 30 de juny de 2018. 

 
 

 
 

27.Devolució a l’empresa DESCOBRIR MON, SL., de la garantia definitiva del contracte 
de gestió de servei públic dels casals infantils municipals de la Garriga, període 2013-2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: GSP03/2013 
Tipus de contracte: Gestió servei públic, concessió 
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. Retornar a DESCOBRIR MON SL la garantia definitiva dipositada a la tresoreria 
municipal en efectiu d’import 4.500 euros, per garantir les obligacions derivades 
del contracte de gestió de servei públic dels casals infantils municipals de la 
Garriga, període 2013-2016. 

 
 

 
28.Devolució a l’empresa EXCAVACIONES I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA la 
garantia definitiva del contracte d´obres de millora de l´accessibilitat a diverses zones de la 
Garriga, 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: O02/2015 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: negociat sense publicitat 
Criteris adjudicació: únic criteri, millor oferta econòmica 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Retornar a EXCAVACIONES I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA la garantia 
definitiva dipositada a la tresoreria municipal en forma d’aval de l’entitat Banc de 
Sabadell  d’import 3.801,65 euros, per garantir les obligacions derivades del 
contracte d´obres de millora de l´accessibilitat a diverses zones de la Garriga, 
2015. 
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29.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 d´ un/a mestre/a de taller per portar a terme els tallers artístics del programa 
d´Activitats Culturals a les Escoles 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: SE06/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació 
 
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 pel servei d´ un/a mestre/a de taller per 
portar a terme els tallers artístics del programa d´Activitats Culturals a les Escoles per 
procediment obert, diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmicament mes avantatjosa 
 

 
 

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 de serveis de formació per dur a terme cursos i tallers d´adults de l´EMAD i 
l´EME 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: Se07/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació  
 
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 servei de formació per dur a terme els 
curosos i tallers d´adults de l´EMAD i l´EME per procediment obert, diversos criteris 
d´adjudicació, oferta econòmica mes avantatjosa 
 

 
 

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 de serveis d´un/a mestre/a de taller per a fer tasques de suport docent al projecte 
ACADA 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: SE05/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de serveis d´un/a mestre/a de taller per a 
fer tasques de suport docent al projecte ACADA pel procediment obert, diversos criteris 
d´adjudicació, oferta econòmica mes avantatjosa 
 

 
 

32. Sol·licitud d'ajut per estudis (Màster Gestió i Direcció d’Institucions Educatives); 
senyor Jordi Bargalló Guinjoan, director Escola Municipal de Música (grup  A1)  
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’abonament al senyor  Jordi Bargalló Guinjoan, director de l’Escola 

Municipal de Música de La Garriga ,de la despesa per import de 707,70 € en concepte 
d’ajut per estudis que s’imputaran a l’aplicació pressupostària  17 100 92000 16300 
ALP. Formació personal. P. Laboral.  

 
 

 
33. Aprovació de la modificació del reglament del Fons Social. 
 
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 la modificació del reglament del Fons Social. 
 
 

 
34. Autorització curs d’Actuació en matèria de seguretat viaria i circulació. 
 
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. Autoritzar l’assistència del senyor Pere Codina Blasco, agent de la policia local de 

l’Ajuntament de La Garriga 
 
 

 
35. Autorització cursos de reciclatge professorat EMAD 
 
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. Autoritzar l’assistència del següent personal als cursos que s’indiquen: 
Cursos que es proposen per al personal fixe: 
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CURS LLOC HORES DATES COST 

Emprèn! Del model de 
negoci al pla d'empresa 

UB 
Barcelona 

9:30 h 
a 14 h 
(20h) 

Del 3 al 7 de 
juliol 

185 € 
no pagat 

Intensivo Animación 3D ECIB 
10h a 14h 

(64h) 
Del 26 de juny al 

20 de juliol 
495€ 

no pagat 

 
Gráficos vectoriales SVG: 

ilustrar y animar con 
código 

 

Domestika 

On line 
(20h) 

 
 

curs 17/18 
 
 

29,90 € 
no pagat 

 
Ilustración de storyboards 

para Cine y Publicidad 
 

On line 
(20h) 

curs 17-18 
 

29,90 € 
no pagat 

Ilustración corporativa: 
Guía de Estilo vectorial 

On line 
(20h) 

curs 17/18 
 

29,90 € 
no pagat 

Ilustrando el tiempo 
 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

Curs avançat dibuix  
amb illustrator 

Xevi 
Olivé 

 
10:00 a 
19:00h 

(8h) 
 

23 de juny 
240 € 

no pagat 

 
Post-producción fotogràfica 

para la imaginación 
 

Domestika 
On line 
(20h) 

 de juny a juliol 
29,90 € 
no pagat 

 
Gráficos vectoriales SVG: 

ilustrar y animar con 
código 

 

Domestika 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
Diseño de una publicación 
interactiva con InDesign y 

Bütton 
 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
Creación de una web 

profesional con WordPress 
 

 
On line 
(20h) 

 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
Programación de apps para 

iPhone 
 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
Técnicas de Desarrollo 

Web con HTML5 y CSS3 

 
On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 
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Diseño web: Be 

Responsive! 
 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
Introducción al Desarrollo 

Web Responsive con 
HTML y CSS 

 

 
On line 
(20h) 

 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

 
UX: Usabilidad y 

Experiencia de Usuario 
 

On line 
(20h) 

 
curs 17/18 

 

29,90 € 
no pagat 

Cursos que es proposen per al personal no fixe: 

Experiència d'usuari: de 
l'estratègia al prototip 

Elisava 
9:00 h 

a 14:10 h 
(25h) 

Del 10 al 14 de 
juliol 

 
465 € 

no pagat 
 

Narrativa interactiva UOC 
On line 
(150h) 

Primer 
semestre curs 

17/18 

346,91€ 
no pagat 

Tractament digital de la 
imatge 

Ins. Carles 
Vallbona 

9:00 a 
14:00h 
(25h) 

del 3 al 8 de 
juliol 

Subvencionat 
departament 

Aprenentatge Basat en 
Projectes 

UB 

16:00h a 
20:00h 
(14h) 

12 de juny i  
10 de juliol 

Subvencionat 
UB 

Lideratge i Comunicació 
a l'aula 

 10:00h a 
14:00h 
(12h) 

5 i 6 de juliol 
Subvencionat 

UB 

 
 
 

 
36. 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 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
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Administrativa 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

17/06/2017 
 

2,5 45,08€  

 
 

2,5 45,08€ 

 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
 
Arxivera (A1) 

Matrimoni 
civil 

09/06/2017 
 

2 38,06€  

 
 

2 38,06€ 

 
 
 

 

37. 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 han causat incapacitat 

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

Període I T : 
Import complementació 
mes IT : 

Partides 
Pressupostàries 

31/05/2017-actualitat 392,45€  
201 32310 13004 

14/06/2017-actualitat descompte no aplicat 
 

 
 

 
38. 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 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
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Administrativa 
(C1) 

Matrimoni civil 
24/06/2017 

 
2,5 45,08€  

 
 

2,5 45,08€ 

 
 

Càrrec  Motiu 
H. Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 
 
Administrativa          
(C2)  

Matrimoni civil 
23/06/2017 
24/06/2017 

2.5              
 
          2.5  

45.08€  
 
           45.08€ 

 
 

5 90.16€ 

 
 
 

 
39. MC Mútual; Acceptació ingrés cotització SS per canvi de contingència Maria Josep 
Andrés Gallego 
 
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. Acceptar la quantia de 1.352,25€ procedents de MC MUTUAL corresponent a la 

regularització dels pagaments de la cotització de la seguretat social pel canvi de 
contingència d’enfermetat comú a enfermetat professional en el cas de la incapacitat 
temporal de data 20/05/2015 a 05/10/2015 de la treballadora Maria Josep Andres 
Gallego. 

 
 

 
40. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – agost. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Xavier Garcia Ahufinger, del Bar 

Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els 
mesos de juliol i agost del 2017. 

 
 

 
41. (bar Boulangerie); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol - setembre 2017. 
 
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 : 
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1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Sonia Fernández Garcia, del 
forn de pa i cafeteria Boulangerie, per instal·lar una terrassa amb 6 taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 
48, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període de juliol a setembre del 2017. 

 
 

 
42. (La Fuka): ocupació de via pública amb una foodtruck. Juliol – Octubre. 
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 llicència al Sr. Oriol Fontanet Horta per 

instal·lar una furgoneta de restauració tipus foodtrack, de nom comercial Fuka, al 
Passeig Congost, a l’espai annex al Centre de Visitants, segons s’estipula en plànol 
adjuntat, pel període dels mesos de juliol a octubre del 2017. 
 

 
 

 
43. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
“Relats de l’Alzina” per l’any 2017. Aprovació bestreta del 50%. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 
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 “Relats de l’Alzina” juny per aquest any 2017, segons 
instància presentada per la Sra. Elena Castelar Garriga el dia 12 de de juny i núm. 
de registre E/2971/2017 

 
 

 
44. Sol·licitud de subvenció a l’Àrea d’Atenció de la Diputació de Barcelona pel Programa 
de Treball del Pla Marc del Pla C17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de 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. Sol·licitar a Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona la 
subvenció per  l’any 2017 amb una instància general i el Pla de Treball 2017 del 
Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17. 

 
 

 
45.Aprovació de les activitats de la Garriga nits d’estiu   
 
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 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el cicle d’activitats previstes a “la Garriga Nits d’estiu” 

 
 

 
46. 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  3 de juliol de 2017 per un import de 
186.813,92 €  
 
 
 

 

 

 

 


