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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 7 DE 
SETEMBRE DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
7 DE SETEMBRE DE 2015 

 
 

 
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 20 de juliol de 2015. 
 
 

 
2. 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 les següents llicències d’obra menor a: 
 
A) SOREA S.A.U. (Ome 87/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 15 ml per tal d’instal·lar un provisional d’obres , al carrer 
Passeig, núm. 14, de La Garriga 
 
 
B) GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG S.A.(OMe 88/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 19 x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats al carrer Carrerada, núm. 7 (rasa per carrer Joan Martí)  
de La Garriga. 
 
 

 
3. Retorn de fiances de runes i terres 
 
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. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 

Negociant,núm. 27-29 1.921,92 € 

Ronda del Carril, núm. 52-56 
i  
Passeig dels Til·lers 

150€ 

Vinyes, núm. 4 150€ 

Cogul, núm. 1 150€ 

Josep Carner, núm.9 150 € 

Sancho Marraco ,núm. 45 1r. 150 € 

  

 
 

 
4. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
RETIRAT 
 
 

 
5. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes juliol 2015 
 
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 : 
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1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

 
Personal Àrea d’Esports Juliol  2015: 
 

 Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Muntar 3/3 
bateco  

 
 

6,875 
  

  
 
 
  

  
 
 
  

112,48€ 

Substitució 
Rodo, 
Muntar 3/3 
bateco 

 
 

6,875 
 

4,75 

  

197,26€ 

  
224,95€     84,79€ 

   
  309,74 € 

 
 

 
6. Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al primer  
trimestre de l’exercici 2015.    Compensació  de  deutes tributaris. 
 
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 la liquidació de la taxa de clavegueram, referent a l’exercici 
2015,primer  trimestre, per un import de 21.891,10€ ,concepte d’ingrés 
ATS.VPU.T15.Taxa clavegueram 2015 403 30100.  
Segon. Aprovar la factura per import de 385,32€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
301 93201 22708. 
Tercer . Declarar la compensació del deute tributari relatiu al primer trimestre de  la taxa 
de clavegueram de l’exercici 2015 (21.891,10€) ,amb la factura de gestió recaptatòria de 
dita taxa (385,32€),per un import de  21.505,78€  a favor de l’Ajuntament de la Garriga. 
 

 
7. Aprovar la liquidació corresponent als  comptes Sorea – Ajuntament de La Garriga per 
a l’exercici 2014 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la liquidació dels comptes Sorea – Ajuntament de La Garriga corresponent a 
l’exercici 2014 per un total de 93.047,82 €  
2.Comptabilitar-lo al concepte d’ingrés 2015 301 39900 Ingressos liquidació comptes 
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Sorea- Ajuntament de La Garriga 2014. 
 

 
8. Aprovar la liquidació corresponent als  comptes Sorea – Ajuntament de La Garriga per 
al Primer trimestre de l’exercici 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la liquidació dels comptes Sorea – Ajuntament de La Garriga corresponent a 
l’exercici 2014 per un total de 35.962,98 €  
2.Comptabilitar-lo al concepte d’ingrés 2015 301 39900 Ingressos liquidació comptes 
Sorea- Ajuntament de La Garriga 2014.  
3. Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa SOREA, S.A.U. SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U.   
 
 

 
9. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes d’agost de 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar del Teatre 

municipal, segons el detall següent: 
 
Expedient              Liquidació             Període  Import  Iva Total 
2014/801/00002 2015/00008128   Agost  2015 320,00€ 67,20€ 387,20€ 

 
 

 
10. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes d’agost  
de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons,  

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació             Període     Import Iva        Total 
2015/801/00001    2015/00008127 Agost  2015   500,00€    105,€     605,00€ 
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11. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificat de règim urbanístic, 
certificat de compatibilitat urbanística  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2015/021/000060 2015/0008022 Torrent Murris,2   64,40€ 
2015/021/000059 2015/0008021 Ctra.Nova, 117   64,40€ 
2015/021/000062 2015/0008123 Can Rosanes   64,40€ 
2015/021/000063 2015/0008124 c.Bonaire 1   64,40€ 
2015/170/000042 2015/0008125 Francesc Macià,66 129,91€ 
 
 

 
12. Devolució d’ingressos corresponents a diversos rebuts del servei de teleassistència, 
cobrats indegudament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts dels rebuts emesos, per un import total de 
168,60€  ( ACP.POS.P09.PP. Teleassistència 2015 207 34100), més 23,52 euros 
corresponents a l’interès de demora. 
 
 

 

13. Restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos gener, 
febrer,  març, abril i maig de 2015. 

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

1. Restar assabentats del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
de gener al 31 de maig de 2015 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants gener 2015:  15.773            
− Total homes: 7.666 
− Total dones:  8.107       

       
− Total habitants febrer 2015:  15.775                
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− Total homes: 7.666                 
− Total dones:  8.109 
 
− Total habitants març 2015:   15.823                
− Total homes: 7.692               
− Total dones:  8.131 
 
− Total habitants abril 2015:   15.829                
− Total homes: 7.688               
− Total dones:  8.141 
 
− Total habitants maig 2015:  15.870                
− Total homes: 7.705               
− Total dones:  8.165 
 
 

 
14. Devolució de la garantia definitiva del contracte de subministrament de 40 ordinadors  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea  d´Educació/ 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. Retornar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en efectiu i per 
un import 1.745,34€, per garantir les obligacions derivades del contracte de 
subministrament mitjançant rènting per l’adquisició de 40 ordinadors per l’àrea 
d´Educació de l´Ajuntament de La Garriga. 

 
 

15. Baixa i devolució  rebuts de la quota inicial del curs 2014/15 i de les mensualitats de 
setembre, octubre i novembre de l’alumne M.B.L. de l’Escola Municipal de Música Josep 
Aymerich. 
 
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. Acordar la devolució de l’import de les mensualitats de setembre, octubre i novembre i 
que es donin de baixa de la comptabilitat pressupostària relativa a la relació cobratòria de 
la quota inicial del curs 2014/15, i dels mesos esmentats, els següents rebuts : 
 

- Expedient tributari 2013/200/000079, per un import de 76.00 €. 
- Número de càrrec 0000000286. 
- Número de valor 0000007549 
- Expedient tributari 2012/201/000023 
- Mes de setembre  
- Número de càrrec 0000000346 , per un import de 42.00 €. 
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- Número de valor 0000009337 
- Mes d’octubre 
- Número de càrrec 0000000396, per un import de 42.00 € 
- Número de valor 0000011109 
- Mes de novembre 
- Número de càrrec 0000000457, per un import de 42.00 € 
- Número de valor 0000012314 

 
 

 
16. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme la redacció d’un Estudi per a 
l’adequació dels espais buits per a usos temporals de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de 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. Acceptar l’ajut de 9.982,50 € (IVA inclòs) consistent en un recurs de tipus tècnic per a 

”l’Estudi Activació temporal d’espais buits :diagnosi i estratègies d’actuació del 
municipi de La Garriga” , de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, amb codi XGL 15/Y/211717 . 

 
 

 
17. Sol·licitud ajut econòmic per a projectes de foment de la recollida de la fracció 
orgànica de residus municipals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya, per un import de 
3.985,81€ corresponent al 50% del pressupost total, d’acord amb la Resolució 
TES/1329/2012, de 22 de juny, per dur a terme el projecte de foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, d’acord amb la memòria 
tècnica redactada pels serveis tècnics municipals el mes de juliol de 2015. 

 
 

 
18. Sol·licitud ajut econòmic per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya, per un import de 
14.572,79 € corresponent al 75% del pressupost total, d’acord amb la Resolució 
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TES/1485/2015, per dur a terme el projecte de prevenció i preparació per a la 
reutilització de residus municipals, d’acord amb el formulari de sol·licitud. 

 
 

 
19. Aprovació de la celebració de la setmana de la mobilitat sostenible i segura 2015 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acordar l’adhesió de l‘ajuntament de la Garriga a la celebració de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura amb la promoció de les activitats especificades a la 
part expositiva d’aquest acord. 

 
 

 
20. Aprovació de les liquidacions generades per l’aplicació del preu públic corresponent a 
la lliga d’estiu futbol sala i lliga de futbol 7, exercici 2015. 
 
Àrea Funcional ; Àrea Hisenda. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades pel preu públic de la lliga de futbol sala 
d’estiu i lliga de futbol 7, segons el detall següent: 
 
expedient Concepte import 

2015/406/000001 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000002 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000003 LLIGA DE FUTBOL 7 , EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000004 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000005 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000006 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000007 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000008 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000009 LLIGA DE FUTBOL 7 , EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000010 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000011 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000012 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000013 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000014 LLIGA DE FUTBOL 7, EXERCICI 2015 125,00 € 

2015/406/000015 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000016 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000017 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000018 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000019 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 
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2015/406/000020 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000021 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000022 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000023 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000024 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000025 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000026 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000027 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000028 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000029 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000030 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000031 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000032 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000033 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000034 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000035 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

2015/406/000036 LLIGA ESTIU FUTBOL SALA, EXERCICI 2015 180,00 € 

  TOTAL: 5.710,00 € 

 
 

 
21. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al recurs 
material d’Activitats de suport a la funció educativa de les famílies, en el marc del Catàleg 
de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, corresponent al 
recurs material d’Activitats de suport a la funció educativa de les famílies, en el 
marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 

a. Taller “Com eduquem la llibertat?” 
b. Taller “Educar sense cridar” 
c. Conferència-col·loqui “Les necessitats bàsiques d’infants i joves: 

sentiments i límits” 
 

 
22. Revocació parcial de la subvenció per minoració d’alumnes del Programa de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI), corresponent al curs 2012/13 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la revocació parcial per un import de 11.203,92 € de la subvenció 
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atorgada en relació a l’Ordre ENS/329/2012, per la qual es regulen i convoquen les 
subvencions per al curs escolar 2012/13 de Programes de Qualificació Professional 
Inicial. 

2. Reintegrar la quantitat de 5.601,96 euros, import corresponent a la part no 
justificada de la bestreta ingressada en data 31/05/2013. 

 
 

 
23. Acceptació subvencions del Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla Xarxa de 
Governs locals 2012-2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar el recurs tècnic per a l’elaboració d’un Catàleg de camins municipals de la 

Garriga, codi XGL 15/Y/211656, en el marc de les bases i el Catàleg de serveis 2015, 
del Pla Xarxa de Governs locals 2012-2015, de la Diputació de Barcelona. 

 
 

 
24. Aprovació factura Contracte Menor de servei consistent en el servei d’imatge i so 
d’activitats de la Festa Major 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el pagament de la factura nº 2015055 de data 4 d’agost de 2015 d’un 
import 3.297,52.€ i 692,47€ d’IVA , corresponent al contracte menor de servei 
consistent en el servei d’imatge i so de vàries de les activitats de la programació de 
la Festa Major 2015. 

 
 

 
25. Adjudicació de les subvencions a les entitats esportives 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea d’Esports, en el marc de la 
Normativa General per a la concessió d’aquestes subvencions a les diferents 
entitats esportives, segons la relació següent: 

 
Entitat Subvenció 2014  NIF 
CLUB PATINATGE LA 3.478,05€ G63419089 
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GARRIGA 
CLUB CICLISTA LA 
GARRIGA 

275,04€ G60917515 

CLUB BÀSQUET LA 
GARRIGA 

3.091,29€ G60682457 

CLUB PETANCA LA 
GARRIGA 

294,30€ G59144006 

CLUB TENNIS TAULA 
“ELS8” 

3.577,77€ G59858803 

AMICS PETANCA 
PINETONS 

275,21€ G60042579 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
GARRIGUENC 

1.805,18€ G58494576 

SOCIETAT DE 
CAÇADORS 

0,00€ G59769778 

PENYA DEL BARÇA 1.514,83€ G59658138 
CLUB HANDBOL LA 
GARRIGA 

2.155,76€ J59560771 

CLUB FUTBOL SALA LA 
GARRIGA 

1.730,99€ G61410007 

CLUB FUTBOL OLÍMPIC 
LA GARRIGA 

4.012,69€ G60190691 

ASSOCIACIÓ TRES 
TOMBS DE LA GARRIGA 

233,25€ G63333892 

CLUB ESPORTIU I 
SOCIAL INSTITUT 
BLANCAFORT 

6.480,76€ G61957411 

UNIÓ ESPORTIVA 
HOQUEI 

1.840,16€ G60937521 

CLUB BALL ESPORTIU 
LA GARRIGA 

5.458,72€ G62537782 

CLUB ATLETISME LES 
TORTUGUES 

2.481,69€ G65113110 

AEE BLANCAFORT 404,41€ G64870942 
USHIRO CLUB 
ESPORTIU 

657,10€ G65654303 

CLUB VOLEI LA 
GARRIGA 

232,80€ G63325492 

AUTOMÒBIL CLUB LA 
GARRIGA 

0,00€ G66399668 

 
 

 
26. Concessió bestreta del 50% de la subvenció econòmica de l’entitat Associació de 
Puntaires de la Garriga. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar a l’Associació Puntaires la Garriga la bestreta del 50% (709,67€) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33000 48006 CUT. Subvencions a entitats 
del Pressupost Municipal de l’any 2015, d’acord amb la instància presentada per 
la Sra. Mª José Jover, en representació de l’Associació de Puntaires la Garriga, 
data 24/07/2015 i número de registre 4283/2015. 

 
 

 
27. Aprovació de la Programació Tardor 2015 de l’Àrea de Servei a les Persones. Joventut. 
Aprovació preus públics. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la Programació de tardor de 2015 de l’Àrea de Servei a les Persones. 

Joventut enumerades en la part expositiva. 
2. Aprovar la despesa de 2.245€ d’aquesta programació, amb càrrec  a l’aplicació 

pressupostària 206 33700 22610 DJP.JOV.SEJ. 
 
 

 
28. 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 7 de setembre de 2015 per un import 
de 314.724,31 €.   
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 340,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de juny i juliol de 2015 per a la família que figura a l'expedient 9808/2013 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 340,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per la família que figura a l'expedient 
9808/2013 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i maig de 2015 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de març i maig de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 7120/2013 de serveis socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 347,10 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 6902/2013 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 347,10 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de juny de 2015 per la família que figura a l'expedient 
6902/2013 de serveis socials. 

 
 

32. Concessió d'ajut econòmic de 393,75 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2261/2013 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 393,75 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de maig de 2015 per la família que figura a l'expedient 
2261/2013 de serveis socials. 

 
 

33. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3646/2014 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 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 3646/2014 de serveis socials. 

 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
1574/2013 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 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 1574/2013 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 900,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2709/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 900,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 2709/2015 de serveis socials. 

 
 

 
36. Concessió d'ajut econòmic de 123,11 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament d’aigua del mes de maig i llum del mes de juny de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 664/2013 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 123,11 € corresponent al 75 % de les despeses de 
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subministrament d’aigua del mes de maig i llum del mes de juny de 2015 per la 
família que figura a l'expedient 664/2013 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 123,92 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2859/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 123,92 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de juny de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 2859/2013 de serveis socials. 

 
 

 
38. Concessió d'ajut econòmic extraordinari de 308,00 € corresponent a les despeses del 
Casal de setembre i menjador  per a les famílies que figuren a l'expedient 5754/2014 i 
924/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic extraordinari de 308,00 € corresponent a les despeses del 
Casal de setembre i de menjador que organitza l’empresa Descobrir Món, des del 
dia 24 d’agost al 10 de setembre a l’Escola Tagamanent, per a les famílies que  tot 
seguit es detallen. 

 

NEN/-A 
CASAL 

SETEMBRE MENJADOR  TOTAL 
5754/2014 65,00 € 32,50 € 97,50 € 
5754/2014 52,00 € 32,50 € 84,50 € 
924/2015 126,00 €  126,00 € 
TOTAL   308,00 € 

  
 

 
39. Acceptació de subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones per al finançament 
de despeses derivades del desenvolupament de polítiques d’igualtat.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques d’Igualtat. 
 
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. Acceptar la subvenció de 1.862,00 €  concedida per l’Institut Català de les Dones 
per als projectes de commemoració de diades significatives, concretament el  8 de 
març i el  25 de novembre. 

 
 

 
40. Acceptació recurs material de l’actuació de supervisió d’equips dels serveis socials 
bàsics, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar el recurs material consistent en la realització de serveis i activitats de 
suport als equips de serveis socials bàsics: (Actuació supervisió d’equips de serveis 
socials bàsics)  inclòs en el Catàleg de serveis 2015. 

 
 

 
41. Acceptació recurs prevenció, detecció i intervenció dels maltractaments de les persones 
grans,  en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar el recurs de prevenció, detecció i intervenció dels maltractaments de les 
persones grans, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
 

 
42. Acceptació recurs millora organitzativa dels serveis socials bàsics  en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar el recurs de Millora organitzativa dels serveis socials bàsics, en el marc 
del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 
 

43. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, MDLH. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
 
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. MDLH en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 
44. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
AMB. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
 
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. AMB en la modalitat de titular  conductor/a. 
 

 
45. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
JGC. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
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. JGC en la modalitat de titular  conductor/a. 
 
 

 
46. Concessió de duplicat de targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  
conductor/a, JFT. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
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. JFT en la modalitat de titular  conductor/a. 
 
 

 
47. Obra Major 
 



 

JGL 7/9/15 18 

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 d’obra major a MARC PUIG DE SANNICOLÁS. (Oma 
21/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’escala exterior i ampliació de terrassa a nivell de planta baixa en habitatge 
unifamiliar entre mitgeres ,al carrer La Doma, núm. 31 de La Garriga.  

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

 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

      
  ICIO 212,33 €  

TaxaOMa 128,90 € C/ La Doma, 31 

Exp. 2015/020/000127 
 
Liq. 2015/00008186 
 
 

 Taxa 
Clavegueram 0,00 € 

 
 

 
48. Nomenament funcionària en pràctiques i adscripció al lloc de treball:  Sra. Esther 
Campos Perez 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Nomenar a la Sra. Esther Campos Perez com a funcionària en pràctiques de les plaça 

d’administrativa, enquadrada a l’Escala d’Administració General, subescala 
administrativa, classe Administratius, categoria Administrativa grup C1, amb una  
jornada de 37,5 hores setmanals vacant a la Plantilla de Personal d’aquest 
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 8/09/2015, la qual ha complert tots els 
requisits exigits a les bases de la convocatòria i ha aprovat totes les proves del procés 
selectiu, i que ha estat proposada pel Tribunal del concurs oposició celebrat el dia 7 de 
juliol de 2015. 

 
 

 
49. Autorització assistència al curs ”Implantació i gestió de serveis de Recollida de residus 
porta a porta, tècnica de medi ambient (grup A2) 
 
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 : 
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1. Autoritzar l’assistència de la tècnica de medi ambient, al curs ““Implantació i  
2. gestió de serveis de Recollida de residus porta a porta”,  de 25 hores lectives, que 

es durà a terme els dies 9 i 30 d’octubre, 6, 13 i 27 de novembre de 2015 a 
Barcelona, Recinte de l’Escola Industrial, edif.25 sales S6 i S7, en horari de 09:30h 
a 15:00. El curs consta també de la visita a un centre de compostatge de petita 
escala Mancomunitat La Plana Osona que es durà a terme el dia 10 de novembre 
de 2015. 

            
 

 
50. Autorització assistència al curs ”Taller sobre la responsabilitat patrimonial”,  TAG 
(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’assistència de la TAG curs “Taller sobre la Responsabilitat 
Patrimonial”, de 15 hores lectives que es durà a terme els dies 13 i 14 d’octubre de 
2015 en horari de 9:00 a 14:00h a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ( 
c/Girona, 20  Barcelona).  

 
 

 
51. Complement de productivitat per funcions auxiliar tècnic teatre, Sr. Oleguer 
Vilardebó Miró (AP) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al conserge de 
Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 87,25 hores en el 
mes de juliol, la quantitat de 130,88 euros amb càrrec a la partida 15 203 33000 
15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat. 

 
 

 
52. Complement per funcions de secretari accidental; senyor Marcel Solé Pareras, tècnic 
mitjà de Via Pública (grup A2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
RETIRAT 
 
 

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

 
 

53. Aprovació memòria valorada per la construcció d’un col·lector en alta, estació de 
bombament i EDAR del nucli de Gallicant de  La Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria valorada per la construcció d’un col·lector en alta  , 
redactada per l’enginyer de camins, canals i ports , durant el mes de juliol de 2015, 
amb un pressupost d’execució de 49.991,37 euros, IVA exclòs. 

 
 

 
54. Aprovació contracte menor per la construcció d’un col·lector en alta, estació de 
bombament i EDAR del nucli de Gallicant de  La Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat  
 
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 i 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  de la construcció d’un col·lector, 
estació de bombament i EDAR del nucli de Gallicant de  La Garriga, per un import de 
49.491,44 € (IVA exclòs), atès el pressupost que consta en l’expedient.  
 
 
 
 


