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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 23 DE 
FEBRER DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999,  DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
23 DE FEBRER DE 2015 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 9 de febrer de 2015. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 179/2014) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’una escala metàl·lica d’evacuació d’ocupants exterior, com a mesura correctora a 
realitzar per seguir el tràmit de la llicència ambiental de l’escola a la Ronda del Carril, núm. 92 de 
la Garriga. 
B) (Ome 4/2015) 
Descripció de l’obra 
Obertura de cinc camins de desembosc al Polígon 1, parcel·les 10, 41 i 42 (finca Can Valls) de la 
Garriga. 
C) (Ome 5/2015) 
Descripció de l’obra 
Substitució escomesa clavegueram a la Plaça Narcisa Freixas sn (Molí de Can Terrers), de La 
Garriga 
 

 
3. Obres Menors: guals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 16/2015) 
Descripció de l’obra: 
Placa de gual permanent al carrer Anselm Clavé, núm. 14 de la Garriga. 
B) (Ome 18/2015) 
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4. Llicències Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 11/2015) 
Descripció de l’obra: 
Reformes interiors del local situat en planta soterrani per tal d’instal·lar-hi un node de 
telecomunicacions al carrer Calàbria, núm. 15, baixos de la Garriga. 
B) (Ome 12/2015) 
C) ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA S.A (Ome 15/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa i  arquetes per fer l’estesa d’una línia de baixa tensió i col·locar dues noves DSPD 
així com retirar uns trams de línies aèries i mènsules al carrer Nord de la Garriga. 
 

 
5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Urb. Fornier, 23 150€ 
Rovira, 4 150€ 
 
 

 
6. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Banys, 144 500€ 
 
 

 
7. Retorn fiança obres rehabilitació Torre Fanal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Obres de Rehabilitació Torre 
del fanal 3.751,48€ 
 
 

 
8. Inici del procediment de caducitat de l’expedient d’aprovació del Projecte de 
Reparcel·lació del sector B-8 “Sector Sud” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme/ Serveis Jurídics 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Incoar el procediment per a la declaració de caducitat de l’expedient  per a l’aprovació 
del Projecte de reparcel·lació del sector B-8 “Sector Sud”, promogut per G.T.Tamayo 
S.A. 

 

 
9. Inici procediment caducitat expedient d’aprovació del Pla Parcial Urbanístic i el Projecte 
d’Urbanització del sector B-8 “Sector Sud. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Incoar el procediment per a la declaració de caducitat de l’expedient  per a l’aprovació 
del Pla Parcial Urbanístic i el Projecte d’Urbanització del sector B-8 “Sector Sud”, 
promogut per G.T.Tamayo S.A. 

 

 
 

10. Comunicació prèvia obres en local comercial, carrer Calàbria 118, perruquera (exp. 
1/2015) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Calàbria, núm. 118, per tal 
d’adequar a perruqueria. 

 
 

11. Aprovació factura del contracte menor per els treballs exteriors del Bar dels Pinetons. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la factura corresponent al contracte menor corresponent als treballs 
complementaris per l’arranjament exterior  del Bar dels Pinetons, de La Garriga, per un 
import de 12.154,80€ (IVA inclòs). 
 
 

 
12. Aprovació factura per els treballs d’asfaltat dels Tremolencs 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
ANTECEDENTS 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Aprovar la factura corresponent al contracte menor corresponent als treballs de 
pavimentació de 500 m2 als Tremolenchs, per import de 25.016,75€  (IVA inclòs) 

 
 

13. Sol·licitud dels recursos materials “Catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de 
les famílies” i “Exposició: Escoles d’altres mons”, del Catàleg de serveis 2015, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Sol·licitar les següents activitats del recurs material “Catàleg d’activitats de suport a la 
funció educativa de les famílies”, del Catàleg de serveis 2015 de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015: 

- Com eduquem la llibertat? 
- Les necessitats bàsiques dels infants i joves: sentiments i límits 
- Educar sense cridar 

 
 

14. Devolució d’ingressos de la primera quota als alumnes del Programa de Formació i 
Inserció PFI, modalitat Plans d’Iniciació Professional PIP de l’Escola Municipal d’Educació 
(EME), corresponents al curs 2014/15  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Donar de baixa i retornar la primera quota, als alumnes del PIP de l’EME, curs 2014/15, 
al compte dels contribuents, la quantitat total de 726,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

LIQUIDACIONS cobrades directament des de l’Ajuntament: 
Càrrec Valor Concepte Import  
2014/370 10405 Oct-des 23,10 € 
2014/370 10406 Oct-des 42,90 € 
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2014/370 11081 Oct-des 66 € 
2014/370 11080 Oct-des 66 € 
2014/370 11085 Oct-des 66 € 
2014/370 11082 Oct-des 66 € 
2014/370 11084 Oct-des 66 € 
2014/404 11543 Oct-des 66 € 
2014/370 11083 Oct-des 66 € 
2014/467 12847 Oct-des 66 € 
2014/370 11086 Oct-des 66 € 
2014/467 12825 Oct-des 66 € 
  TOTAL 726 € 

 
 

 
15. Liquidació de quotes del curs 2014/15, durant el mes de gener de 2015, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) i de l’Escola Muni cipal d’Educació (EME) de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Aprovar la liquidació, per un import total de 667,49 €; 482,49 € corresponents al 
concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”i 185,00 € corresponents al 
concepte pressupostari 201 34205 “ENS.P04.PP.EME” del Pressupost Municipal vigent. 
 

 
 

16. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de la Garriga d’acord 
amb el document que s’annexa a l’expedient. 

 
 

 
17. Gratificacions  extraordinàries  complementàries personal UOS en motiu de les ventades 
dia 9 desembre 2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
 
Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que seguidament 
es relaciona, per raó de l’organització de les ventades del dia 9 de desembre de 2014.  
 

Càrrec H.Diurna 
Normal 

TOTAL 
IMPORT 
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Oficial paleta 18,50 302,66€ 
Operari de brigada 12,00 196,32€ 

Conductor 12,50 204,50€ 
Operari de brigada 12,00 196,32€ 
Operari de brigada 19,50 319,02€ 

Conductor 8,00 130,88€ 
Oficial electricista 12,50 204,50 

Oficial paleta 8,50 139,06€ 
Oficial pintor 5,00 81,80€ 

Operari de brigada 27,00 441,72€ 
Oficial paleta 12,00 196,32€ 
Oficial paleta 29,50 482,62€ 

2014/PANP/SPO/0124/EX01 3,50 57,26€ 
2014/PANP/SPO/0124/EX01 3,50 57,26€ 
2014/PANP/SPO/0124/EX01 8,50 139,06€ 

 192,50 3.149,30€ 
 

 
 

18. Autorització assistència als cursos EAPC, curs sobre gestió de queixes i reclamacions i 
curs sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció al ciutadà. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Autoritzar l’assistència de la administrativa d’Acció Social al curs sobre la gestió de 
queixes i reclamacions, de 15 hores de durada, que es durà a terme els dies 10, 17 i 24 
d’abril de 2015 en horari de 9 a 14h i al curs sobre tècniques d’expressió aplicades a la 
millora de l’atenció al ciutadà, de 20 hores de durada, que es durà a terme els dies 8, 15, 
22 i 29 de maig de 2015, en horari de 9 a 14h, ambdós a la seu de l’EAPC (Barcelona).  
Imputar la despesa de 245€ del cost dels dos cursos a  l’aplicació pressupostària 15 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P.funcionari. 

            
 

 
19. Autorització assistència al curs específic de formació per als funcionaris del subgrup C2 
per a accedir al subgrup C1. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 

 
           

 
20. Autorització assistència al curs 'La Intervenció del treballador/a social en emergències i 
catàstrofes' 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Autoritzar l’assistència de treballadora social, al curs “La Intervenció del treballador/a 
social en emergències i catàstrofes”,  de 20 hores lectives, que es durà a terme els dies 9, 
16, 23 de febrer, 2 i 9 de març de 2015, en horari de 16h a 20h a la seu central del 
COTSC (Barcelona).  
Imputar la despesa de 154€ del cost del curs a  l’aplicació pressupostària 15 100 92000 
16300 ALP. Formació personal. P.laboral. 

 
            

 
21. Adhesió al Pla de formació de la Diputació de Barcelona 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Adherir-se al Pla Agrupat de l’any 2015 de Formació Continua promogut per la Diputació 
de Barcelona, consensuat amb la Confederació de Sindicats Independents i Sindical de 
Funcionaris, la Federació de Serveis de l’Administració Pública de CCOO de Catalunya i la 
Federació de Serveis Públics d’U.G.T. de Catalunya. 
 
 

 
22. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de Caporal de la 
Policia Local  (Grup C2-16), mitjançant concurs oposició promoció interna 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

Convocar el següent procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de Caporal de la 
Policia Local (grup C2-16), al 100% de la jornada, vacant a la Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament i dotada de les retribucions de conformitat amb el pressupost 
municipal vigent 
Aprovar les bases específiques que regiran aquest concurs oposició. 

 
 

 
23. Sol.licitud de renovació del permis de conduir; agent de la Policia Local (grup C2-) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
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Aprovar  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82 €, en concepte de la renovació  del 
permís de conduir, agent de la Policia Local (grup C2-14)  

 
 

 
24. Contracte menor de servei de Prevenció de Riscos Laborals per a la realització de 
l’avaluació de riscos psicosocials 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /Unitat de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de Prevenció de Riscos Laborals per a 
la realització de l’avaluació de riscos psicosocials, per un import de 4.000,00 euros i 840,00 
euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
25. Aprovació de la despesa per la pòlissa de danys de l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent a l'anualitat 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la despesa corresponent a la pòlissa de danys del bens municipals per un import de 
15.053,59 euros en concepte de pagament de la pòlissa de danys als bens municipals de 
l’Ajuntament de la Garriga.  
 
 

 
26.  Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del contracte 
de serveis de desratització, desinfectació i desinsectació (D.D.D.) control de plagues 
municipals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei de desratització, desinfectació i 
desinsectació (D.D.D.) control de plagues municipals 
Autoritzar la despesa corresponent a l’anualitat 2015 de 17.000 euros IVA inclòs, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària  303.31301.22700.SAL.PROT.Tractament Plagues del pressupost 
municipal vigent i la del exercicis posteriors sempre i quan existeixi crèdit adequat i 
suficient. 
Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que han de regir el contracte. 
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Procedir a convidar les següents empreses amb capacitat per dur a terme l’objecte 
contractual. 
 
 

 
27. Prorroga del contracte de gestió dels casals de lleure organitzats per  l’Ajuntament de la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la prorroga del contracte de gestió dels casals de lleure organitzats per 
l’Ajuntament de la Garriga que entrarà en vigor el dia 20 de juny de 2015 i fins el dia 19 de 
juny de 2016. 
Determinar que el cànon previst per la pròrroga del contracte serà el mateix establert en la 
contractació, el 7,5 % dels ingressos efectius que obtingui cadascun dels casals que es 
realitzin. 
 

 
28. Devolució de l’assegurança de caució dipositada en concepte de garantia definitiva del 
contracte de subministrament de material d’oficina i paper de l’Ajuntament de  la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la devolució de l’assegurança de caució núm. 4.002.493 per l’import de 2.650 euros 
dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de subministrament de material 
d’oficina i paper.  
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 190,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer del 
mes de gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3155/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 190,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de gener de 2015 per la família que figura a l'expedient 3155/2012 de 
serveis socials. 
 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
9518/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos  de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
9518/2013 de serveis socials. 
 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 442,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de desembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 7120/2013 
de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 442,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de desembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 7120/2013 
de serveis socials. 
 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4150/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
4150/2013 de serveis socials. 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 481,48 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
2186/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 481,48 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
2186/2012 de serveis socials. 
 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 190,33 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos d’octubre i desembre de 2014 i aigua del mes de 
desembre de 2014, 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 190,33 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos d’octubre i desembre de 2014 i aigua del mes de 
desembre de 2014,.per a la família que figura a l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 1.269,60 € € corresponent al 100% de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2015 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 1.269,60 € corresponent al 100 % de les despeses de menjador de 
gener a juliol de 2015  per la família que figura a l'expedient 4684/2012 de serveis socials. 
 
 

 
36. Concessió d'ajut econòmic de 373,50 € corresponent al 75% de les despeses de transport 
de gener a juny de 2015 per a la persona que figura a l'expedient 4546/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 373,50 € corresponent al 75 % de les despeses de transport per 
assistir a la Universitat de Barcelona, de gener a juny de 2014 per la família que figura a 
l'expedient 4546/2012 de serveis socials. 
 

 
37. Concessió d'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport dels 
mesos de gener a abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport a un 
Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a Alella des del mes de 
gener fins al mes d’abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de serveis 
socials. 
 

 
38. Denegació d'ajut econòmic per a la família que figura a l'expedient 190/2015 de serveis 
socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
ANTECEDENTS 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Denegar l'ajut econòmic corresponent a les despeses bucodentals per a la família que figura a 
l'expedient 190/2015 de serveis socials.. 
 
 

 
39. Aprovació de la liquidació corresponent al 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 2013. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar l’ingrés de 8.027,04 € corresponent a 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 2013. 
 

 
40. Aprovació  projecte repartiment  kits de suport social. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar el projecte de repartiment de kits de suport social  amb la col.laboració de 
l’Ajuntament de La Garriga i Creu Roja de Granoller s. 
Aprovar la despesa de 2.000,00 € en concepte d’ajut en relació als kits de suport social 
repartits per la Creu Roja de Granollers amb imputació a l’aplicació pressupostària  207 
23101 48008 ACP. POS. ASS Creu Roja Kits Suport Social del pressupost municipal vigent. 
 

 
41. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no conductor/a, 
AMB 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 
a el/a Sr/a. AMB en la modalitat de titular no conductor/a. 

 
42. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no conductor/a, 
TSG. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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. TSG en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
43. Contracte menor de servei de programació i desenvolupament d’activitats de 
dinamització comercial per a la dinamització del municipi en la campanya de Nadal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Promoció i Desenvolupament Econòmic   
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor información. 
 
 

 
44. Renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Diputació – Modernització estructures 
al mercat de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Promoció i Desenvolupament Econòmic 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Acceptar la reducció per menor import justificat de 4.900,86 euros de la subvenció 
13/Y/93680, Modernització estructures al mercat de la Garriga, de la Diputació de Barcelona 
en el marc del Catàleg d’activitats i serveis locals de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 
 
 

 
45. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant el període mes de gener de 2015  i part del mes de febrer de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període mes de Gener de 2015  i part del mes de Febrer de 2015(concepte 
pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un total de 890,02€ 
 
 

 
46. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificat de certificat de règim 
urbanístic, certificat de compatibilitat urbanística i certificat tècnic. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

Subjecte passiu Objecte tributari Concepte          Liquidació. Import  
M.R.B   Sancho Marraco,45 Certificat tècnic       2015/00001082    36,85€ 
J.B.P   Ctr.Nova,85 àtic 1A Certificat tècnic       2015/00001119   36,85€ 
J.B.P                Ctr.Nova,85 àtic 2A Certificat tècnic       2015/00001118   36,85€ 
B.V.P   Ctra.Nova,117  Certificat tècnic       2015/00001120   36,85€ 
Com.Prop.  Satel·lits,26  Certificat tècnic       2015/00002123   36,85€ 
V. M.I   Av.Tremolenchs10 Certificat urb.          2015/000001111   64,40€ 
M.A.G   Banys,48  Certificat comp        2015/000001072   129,91€ 
T.C.SAU  Joan Brossa,4  Certificat comp        2015/000002124   129,91€               
L.LL.M  Certificat empadronament històric         2015/00001089        10,80€ 
 
 

 
47. Aprovació liquidació cànon per a l’ocupació temporal d’una finca de titularitat 
municipal destinada a zona verda 
rea Funcional: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar les liquidació del cànon per a l’ocupació temporal segons el detall següent: 
Concepte  Perìode   Import 
Cànon anual              exercici 2015          5.000,00€ 
 

 
48. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
Àrea funcinoal: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
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: 
 
Concepte   Liquidació       Import 
ocupació dia 10 de gener        20152015/00001713      258,12€ 
ocupació dia  7 de febrer        2015 2015/00001715      258,12€ 
 
 

 
49. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Març - Abril. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Xavier Garcia Ahufinger, del Bar 
Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 8 taules i les corresponents cadires 
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davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de març 
i abril del 2015. 
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 2015/00002147, número d’expedient 
2012/014/0000012 i d’import 253,12 €. 

 
 

50. Contracte menor de subministrament d’un vehicle tot terreny pic up per a equipar el 
parc mòbil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor información. 
 
 

 
51. Contracte menor de subministrament d’un dipòsit d’aigua amb motobomba per equipar 
un vehicle del parc mòbil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor información. 
 
 

 
52. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 23 de febrer de 2015 per un import de 
157.425,56 €. 
 

 

53. Aprovació Formació en noves tecnologies i xarxes socials, març - juny 2015. Aprovació 
programació i aprovació preus públics  
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció econòmica / Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la programació de març, abril, maig i juny de 2015 del Projecte: Formació en noves 
tecnologies i xarxes socials, 2015. 
Aprovar la despesa d’aquesta programació per un import de 1.258,00 € imputar la depesa a 
l’aplicació pressupostària 304 43110 22606 PCT.COI.Catalunya Emprèn de l’exercici 2015. 
Aprovar els preus públics inherents a les activitats programades no gratuïtes d’aquesta 
programació i la publicació d’aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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54. II Duatló familiar de les Tortugues de la Garriga. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar al club d’atletisme les Tortugues a organitzar la II Duatló familiar el 12 d’abril de 
2015 al final del Passeig. 
Cedir les següents infraestructures: 40 tanques, 8 taules, 4 cadires i les pancartes de sortida i 
arribada,  i denegar el quadre de llums ja que al final del Passeig no se’n pot posar cap. 
Aprovar la despesa de 441,65€ corresponent a un l‘equip de megafonia, que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 15 205 34101 22611 del pressupost municipal vigent. 
Aprovar la despesa de 217,80€ corresponent a una ambulància, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 15 205 34101 22609 del pressupost municipal vigent 
 
 

 
55. Baixa rebuts de preu públic, expedient tributari 2014/401/000093 servei de l’activitat de 
karate. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la baixa de l’expedient tributari 2014/401/000093. 
Donar de baixa els rebuts segons detall següent: 
 
Número operació Referència   Clau cobrament ORGT   Import  
120140012036  2014/00013916  càrrec valor 0753430-13917    23,65€ 
120150000039  2015/00000450  càrrec valor 0857933-00450    23,65€ 
 

 
56. Aprovació de la Programació d’Activitats de març del 2015 de la Biblioteca Municipal de 
la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de març 2015 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 

2. Aprovar la despesa màxima de 598€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 

 

57. Sol·licitud de recursos del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 



 

JGL 23/2/15 17 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona “Suport tècnic a l’elaboració de plans locals de 
prevenció de drogodependències” del Catàleg de Serveis de 2015 per la revisió del Pla de 
Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17 2016-2020. 
 
 

 
58. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i els propietaris 
per a la cessió d’ús de la Capella de Can Terrés. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la signatura del conveni per a la cessió d’ús de la Capella de Can Terrés entre 
l’Ajuntament de la Garriga i els propietaris, per a la celebració dels actes enumerats en la 
part expositiva. 
 
 

 
59. Autorització celebració dels actes al Cafè del Teatre durant el mes de març 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar la celebració del programa d’actes previst al Cafè del Teatre pel mes de març de 
2015, d’acord amb la instància de data 11 de febrer de 2015 i número de registre 7049/2015 
presentada per la Sra. Arantza Guilera, amb DNI 36514952Z, en representació del Cafè del 
Teatre. 
 
 

 
60. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració que regula la cessió d’ús de la 
sala privada Ku4tr4 a l’Ajuntament de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 3 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la signatura d´un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga 
per l´ús de la Sala privada “ku4tr4”. 
Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària DJP JOV OCI NOCTURN 206 33700 22609 per un 
import màxim de 3.000€. 
 
 

 
61. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
071/14) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de roba i 
complements, situada al carrer Calàbria, núm. 34-36, local 2 del terme municipal, amb una 
superfície útil de 75,34 m2 el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de 
comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  
Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de 
roba i complements que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
Comunicació 
prèvia 
 

     2015/000001720 
2015/170/00004 
 

 
    25% 
(-32,48€) 

129,91€ 
 

        Total: .............................................................................................  97,43 €   
 

 
62. Canvi titularitat llicència municipal ambiental (expt. 002/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de taller de reparació de vehicles 
(especialitat en pintura), situada al carrer Artesans, núm.1 del terme municipal, el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  
Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de taller de reparació 
de vehicles (amb instal·lacions de pintura) que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació ambiental 
 

     2015/000002113 
2015/170/00005 
 

129,91€ 
 

         
 

 
63. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
003/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria, situada al carrer 

Calàbria, núm. 66 baixos del terme municipal, amb una superfície útil de 93,50m2, el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  

2. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria 
que seguidament es relaciona: 
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Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
 
Comunicació 
prèvia 
 

 
2015/000001719 
2015/170/00003 
 

 
   50% 
-64,95€ 129,91€ 

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

 
 

64. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
004/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’oficina immobiliària, situada al 
carrer Calàbria, núm. 59-61 local del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de 
llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  
Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat d’oficina immobiliària 
que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 

 
2015/000002114 
2015/170/00006 

129,91€ 
 

 
 

 
65. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia III (expt. 007/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat a de l’activitat de bar, situada al carrer 

Calàbria, núm. 127 baixos del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de 
llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Canvi titularitat 
Informe sanitari 

 

2015/000002127 
2015/170/00008 

 

 
   25% 
(-101,97€) 

129,91€ 
277,96€ 

        Total: ...............................................................................................305,90 €    
    

 
 

66. Execució d’obres de millora de la xarxa 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Autoritzar a l’empresa concessionària del servei d’aigua potable, l’execució de les obres de 
millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable que es detallen a continuació, per un 
import de 77.630,86€ (IVA a banda), segons els pressupostos que consten en l’expedient: 
 

� C/Samalús, números 25-27-29-35 12.800,00€ 
� C/Can Xic Corder, números 5-7 19.000,00€ 
� C/Martí l’Humà, número 1    5.000,00€ 
� C/Josep Maurí i Serra, número 2   4.500,00€ 
� C/Banys, número 146-148    8.750,00€ 
� C/Cardedeu      9.500,00€ 
� Connexió edifici Pinetons    6.016,35€ 
� C/Nord    12.064,51€ 

 
 

 
67. Contracte menor pel servei de recepció de les fraccions de residus de jardins privats, de 
voluminosos i de la brigada municipal durant el primer trimestre del 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de recepció de les 
fraccions de residus de jardins privats, de voluminosos i de la brigada municipal durant el 
primer trimestre del 2015, per un import de 8.874,64 euros i 887,46 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
68. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
0073/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat, de l’activitat d’estudi de tatuatge i pírcing, 

situada al carrer Figueral, núm. 17 del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient 
de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat d’estudi de 
tatuatge i pírcing que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 

 
2015/000002128 
2015/170/00009 

129,91€ 
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69. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 050/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de llaminadures, fruits secs, 

begudes i gelats, subjecte a comunicació prèvia, en l’immoble situat en el carrer 
Abadessa Emma, núm. 13-15, local 4 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 53,46 
m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la 
mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall de llaminadures, 
fruits secs, begudes i gelats que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  
 
Comunicació prèvia 
Manipulació d’aliments 
 

2015/000002129 
2015/170/00048 
 

237,13€ 
277,96€ 
 

 
 

 
70. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 070/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de consulta de psicologia, subjecte a 
Comunicació prèvia, situat al C/Miquel Porter i Moix, núm. 8 baixos d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 61,31 m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat 
de la persona titular de la mateixa.   

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de consulta de psicologia, que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2015/000002143 
2015/170/00064 

 

   
 25% 
(59,28) 

237,13€ 
 

            Total: ................................................................................  177,85 €    
 
 

 
71. Modificació substancial activitat (expt. 072/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

1. Incorporar el canvi substancial a la llicència municipal que disposa l’establiment, 
atorgada en data 30 de juliol de 2012 per Junta de Govern Local. 
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2. Aprovar la liquidació corresponent a la incorporació del canvi substancial de 
l’activitat de centre residencial d’assistència per a persones drogodependents, amb 
una superfície útil de 726,15 m2, que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Modificació substancial 
Informe bombers 
 

 
2015/000002144 
2015/170/000026 
 

202,08€ 
111,14€ 
 

      Total: ..................................................................... 313,22 €    
  
 

 
72. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 069/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de magatzem d’equips informàtics, subjecte a 
Comunicació Ambiental, situat en el carrer Priora Xixilona, núm. 93 d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 495,14 m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat 
de la persona titular de la mateixa. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de magatzem d’equips informàtics que 
seguidament es relaciona: 

 
Subjecte passiu Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Al Kamel Systems, SL 
 

Comunicació prèvia 
 

2015/000002145 
2015/170/000073 

237,13€ 
 

 
 

 
73. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 068/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’alimentació, subjecte a 
comunicació prèvia, situat en el carrer Banys, núm. 48 d’aquest municipi, amb una 
superfície útil de 63,88m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la 
persona titular de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall d’alimentació que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
Informe sanitari 

 

2015/000002150 
2015/170/0001 

 

 
   25% 
(-128,77€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

      Total: .................................................................................................386,32 €    
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74. Llicència municipal d’activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació prèvia (expt. 052/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de bar (frankfurt) subjecte a règim de 

comunicació prèvia, en l’immoble situat al Francesc Macià, núm. 22-24 1r pis d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 39,85m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
Comunicació prèvia 
Manipulació d’aliments 
 

2015/000002151 
2013/170/00036 
 

 
   25% 
(-141,66€) 

288,68€ 
277,96€ 
 

       Total: ........................................................................................ 424,98€    
 
 

 
75. Control periòdic activitat planta de formigó (expt. 067/03) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar el control periòdic de l’activitat de fabri cació de fabricació de formigó fresc, 
ubicada a l’Avinguda Ramon Ciurans, parcel·la 13 d’aquest terme municipal, salvat el dret 
de propietat i sens perjudici de terceres persones, previ pagament dels drets o taxes 
municipals i donar-se d’alta en l’impost d’activitats econòmiques.  
Aprovar la liquidació corresponent al control periòdic de l’activitat de fabricació de formigó 
fresc que seguidament es relaciona: 
 

Subjecte passiu Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Promotora 
Mediterranea-2, SA 
 

Control periòdic 
 

2015/000002148 
2015/170/00011 

1.111,83€ 
 

  
 

 
76. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 074/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Restar assabentats de l’inici de l’activitat de carnisseria amb obrador, subjecte a 
comunicació prèvia, en l’immoble situat en el carrer Samalús, núm. 4, local B d’aquest 
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municipi, amb una superfície útil de 177,25m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

 
Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de carnisseria amb obrador que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
Informe sanitari 

 

2015/000002149 
2015/170/00012 

 

 
   25% 
(-128,77€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

      Total: .................................................................................................386,32 €    
 
 

 
77. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
1r. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat, per l’execució del projecte de les obres de 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Garriga. 
2n. Designar a l’arquitecta tècnica municipal, Coordinadora de Seguretat i Salut d’obres i de 
la Direcció d’execució, i a l´enginyer municipal com a encarregat de la Direcció facultativa. 
 

 
78. Retiment dels Comptes de gestió i recaptació per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, corresponents a l'exercici econòmic 2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria corresponent a l'exercici 2014, presentada per 
l'Organisme de Gestió Tributària, ens instrumental de la Diputació de Barcelona, per un 
import total de 2.761.423,29 euros. 
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions, amb el 
pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 245.322,02 euros, segons detall 
següent: 
 
 

 
79. Modificació de l’acord de Junta del dia 9 de febrer de 2015 de sol·licitud de Plans 
d’Ocupació Municipals (P.O.M.) 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
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Aprovar la modificació de l’acord de Junta del passat 9 de febrer de 2015 de sol·licitud de 
plans d’ocupació municipals 2015. 
 
 

 
80.  Relació obligacions reconegudes (2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes núm. 2 de data 23 de febrer de 2015 per un 
import de 3.838,85 €. 
 
 

 
 
En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per 

unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 

de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 

 
 

 
81.  Contractació Plans d’Ocupació Municipals 2015 subvencionats parcialment per DIBA; 6 
paletes, 4 peons i 2 pintors  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Contractar en el marc del POM 2015 subvencionats parcialment per la Diputació de 
Barcelona a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació local” en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, des del dia 24 de febrer de 2015 al 23 d’agost 
de 2015, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 7:00 
a 14:30 hores, mitjançant contracte laboral d’obra o servei de durada determinada i amb 
una retribució de 850€ bruts mensuals, més la part proporcional prorratejada de les pagues 
extraordinàries (141,67€), a les  següents persones: 
 
  
SELECCIONATS 
PROJECTE UBICACIÓ LLOC DE TREBALL 

Desbrossar i netejar via pública 
Via Pública Peó 

Desbrossar i netejar via pública 
Via Púbica Peó 

Desbrossar i netejar via pública 
Via Pública Peó 
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Desbrossar i netejar via pública 
Via Pública Peó 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública 
Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública 
Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública 
Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública 
Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en via pública 
Via Pública Paleta 

Pintar edificis municipals i senyalització horitzontal 
Via Pública Pintor 

Pintar edificis municipals i senyalització horitzontal 
Via Pública Pintor 

          
Establir que en cas d’Incapacitat Temporal sobrevinguda durant el període de prova, aquest 
restarà suspès mentre duri la IT. 
Establir un període de prova de 30 dies naturals. 
Establir que el treballador serà informat dels riscos associats al seu lloc de treball. 
 
 
 

 
 
 


