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

 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  

23 DE MARÇ  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 març de 2015. 
 
 

 
2. Obra Major:  GOLF-PAR 3 Barcelona-La Garriga, S.L.: llicència legalització i 
construcció  edificacions  auxiliars Golf (Oma 9/2012) 
 
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) Llicència legalització i construcció  edificacions  auxiliars Golf (Oma 9/2012) 

Descripció: 
Legalització i construcció  d’edificis auxiliars al camp de golf de La Garriga, mitjançant 
instància de data 11/7/14 RE 4110/2014, projecte corregit i adaptat amb posterioritat a les 
prescripcions dels informes sectorials, i segons acord adoptat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25/11/2014, amb la condició d’aportació de fiança per a 
garantir el desmantellament de la totalitat de les instal·lacions i de restauració de la realitat física 
alterada en cas de cessament de l’activitat fixada en la quantitat de 6.097,48€ per informe de 
l’arquitecte municipal de 5/03/2015, i com a condició d’eficàcia de la llicència. 
 

 
3. 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 29/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa sobre vorera de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Rocabuquera, núms. 58-60 de la Garriga. 
B) (Ome 31/2015) 
Descripció de l’obra 
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Obertura de rasa sobre vorera de 2 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Can Palau, núm. 14 de la Garriga 
C) (Ome 154/2014) 
Descripció de l’obra 
Obertura de rasa i  arquetes per fer l’estesa de fibra òptica a la Carretera de l’Ametlla – 
Carretera Nova de la Garriga. 
D) (Ome 171/2014) 
Descripció de l’obra 
Obertura de rasa i  arquetes per fer l’estesa de línia de BT i donar un nou subministrament 
elèctric al carrer Manuel Raspall, núm. 12 – Carrer Sant Lluís de la Garriga. 
 

 
4. 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 
Ctra nova, 43 150€ 
Calàbria, 164-166 148,18€ 
Av. Onze de setembre, 40 385€ 
Banys, 166 150€ 
Banys, 14 150€ 
 
 

 
5. Retorn de fiança d’urbanització 
 
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 
Rosselló d’Amunt 11.731,76 € 
 

 
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 : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Calàbria, 164-166 1.100€ 
Anselm Clavé, 54 500€ 
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Passatge Vil·la Romana, 87-
89 1.400€ 
 
 

 
7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Passatge Vil·la Romana, núms. 87-89 

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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia per les obres de construcció d’habitatge unifamiliar al Passatge Vil·la 
Romana, núms. 87-89 de la Garriga. 

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

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 
Passatge Vil·la 
Romana, núms. 
87-89 2015/00003549 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                            
 

8. Denegació OMe 22/2015 Telefónica: instal·lació un pal de formigó i 18 pals de fusta 
entre Passeig Vilanova i camí cap a la base de telefonia mòbil situada en sòl no 
urbanitzable (zona de Ferrans) 
 
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. Denegar l’obra menor OMe 22/2015 pe la instal·lació d’un pal de formigó i 18 pals 
de fusta entre Passeig Vilanova i camí cap a la base de telefonia telefonia mòbil 
situada en sòl no urbanitzable (zona de Ferrans), de la Garriga. 

                               
 

 
9.  - RETIRAT 
 
 

 
10. Aprovació inicial Estudi de l’Estudi de Detall del Passatge Vil·la Romana 
 
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 : 
Aprovar inicialment d’Estudi de Detall de la finca situada al Passatge Vil·la Romana, 
núms. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 i 73 de la Garriga  
Aprovar la liquidació corresponent a l’estudi de detall esmentada: 
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Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Passatge Vil·la 
Romana, 57-73 

2015/020/00044 
2015/00003559 Estudi de detall 154,65€ 

 
Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies, mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en un diari de major difusió provincial, i s’exposarà en el Tauler d’Anuncis de 
la Casa Consistorial i al web munipal. 
 

 
11. Aprovació factura corresponent al contracte menor de les obres per la millora de la 
climatització del Teatre municipal el Patronat 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
12. Acceptació del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Finançament dels 
serveis locals d’ocupació” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar el recurs econòmic de 22.053,98 euros corresponent al fons de prestació 
“Finançament dels serveis locals d’ocupació” en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” codi de l’acció: 
15/Y/202583, que s’imputarà al concepte pressupostari 304 46106: PCT: 
TRE.DIBA:finançament del serveis locals d’ocupació 

 
 

13. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
 
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 llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per 
al gos de raça American Staffordshire Terrier, de nom “TIARA”, amb núm. de 
xip 982000192874412. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos a nom de la Sra. Sandra Arévalo Martínez, amb NIF 
47707022-P, per un import de 50,00 €. 

 
 

14. Aprovació signatura Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de Salut 
Pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i l’ajuntament de la 
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Garriga  
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del “Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de 
Salut Pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i 
l’ajuntament de la Garriga”. 

2. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
 

 
15.  Signatura d’un conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre la Universitat Oberta de Catalunya i l’Ajuntament 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 : 

Autoritzar la realització de les pràctiques acadèmiques externes d alumna del màster 
d’Educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya a l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Garriga. 
Aprovar la signatura del conveni de cooperació entre la Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Ajuntament de la Garriga. 

 
 

 
16. Liquidació de quotes del curs 2014/15, durant el mes de febrer 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 : 

1. Aprovar la liquidació, per un import total de 1.921,07 €; 1.526,07 € corresponents 
al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”, 320,00 € corresponents 
al concepte pressupostari 201 34205 “ENS.P04.PP.EME” i 75,00 € corresponents 
al concepte pressupostari 201 34211 “ENS.P04.PP.Escoleta Teatre” del Pressupost 
Municipal vigent.    

 
 

17. Sol·licitud de reducció de quotes mensuals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
Garriga (EMAD) per 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 : 
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1. Concedir la reducció del 25% en les quotes mensuals de l’EMAD, durant el curs 
2014/15 al següent alumne: 

Nom i cognom 
dels alumnes 

Curs 
Nom i 
cognoms del 
sol·licitant 

Quota 
mensual 

Tipologia 
de 
reducció* 

Núm de 
registre 
d’entrada de 
sol·licitud 

JMA i RMA Dibuix i 
Pintura  

JMA 
35,10 € P02 6.a 1160/2015 

 
 

 
18. Restar assabentats de la 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Restar assabentats de la revocació parcial per un import de 11.203,92 € de la subvenció 
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. 
 
 

 
19. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’AMPA de l’Escola Puiggraciós  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
20. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  
 
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 : 

1. Acceptar la subvenció de 89.250,00 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
al finançament de les despeses de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de la 
Garriga per al curs 2013-2014. 

 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 445,87 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 979/2013 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 445,87 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
979/2013 de serveis socials. 
 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 493,50 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de desembre de 2014 i gener 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 493,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre de 2014 i gener de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 2859/2013 de serveis socials. 
 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 691,5 € 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 5754/2014 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 691,50 € 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 
5754/2014 de serveis socials. 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 593,25 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3667/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 593,25 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels  mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3667/2012 de serveis socials. 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 513,19 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
12348/2014 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 513,19 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes de gener de 2015.per a la família que figura a l'expedient 
12348/2014 de serveis socials. 
 

 
26. ACCEPTACIÓ dels nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per al curs 2014/2015. 
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 : 
Acceptar els nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per al curs 2014/2015 per un import global de 13.987’20 €. 
Imputar l’ingrés al concepte pressupostari   2015 207 46501 ACP.POS.CCVO.Beques ajut 
menjador 
 

 
 

27. Acceptació de l’acció de suport al finançament de l’àmbit de benestar social, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. Cooperació i Polítiques d’Igualtat. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Acceptar l’acció de suport de 45.394,56 €.per al finançament de l’àmbit de Benestar 
Social,  en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
 

 
28. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i el Club de 
Basquet La Garriga, per concessió de beques esportives per famílies proposades pels 
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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i el 
Club de Bàsquet La Garriga. 
 

 
29. Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat. 
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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 convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
per a l’exercici 2015. 
Aprovar la despesa per un import màxim de 69.060,28 €, amb imputació a l’aplicació 
pressupostària 207 23102 48009 ACP POI Fons  solidaritat 0,8 %.. 
 

 
30. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
SCA. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
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 concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. SCA en la modalitat de titular  conductor/a. 
 

 
31. 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 4 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  conductor/a. 
 
 

 
32. CATALUNYA EMPRÈN. Aprovació d´activitats de formació emprenedoria, i 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, una subvención. dins el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012 – 2015” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i desenvolupament econòmic 
 
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 a la Diputació de Barcelona, dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015” 
una subvenció de 2.472,00€ corresponent al 75% del cost total de les activitats: 
“Comunicació eficient, aprendre a convèncer i emocionar”, “La gestió del temps és molt 
rendible”, “Com captar els primers clients”, “World  Cafè per encarar un repte comú, tot 
fomentant la cooperació entre el sector privat, públic i tercer sector”, “Presa de decisions 
eficaç davant les incerteses d’un projecte de negoci”. 
 

 
33. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 51 per 
traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i desenvolupament econòmic 
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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 el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 51 del mercat de 
venda no sedentària de la Garriga en les mateixes condicions i compliment dels requisits 
en que va ser atorgada. 
 
 

 
34. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 8 per traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i desenvolupament econòmic 
 
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 canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 8 del mercat de 
venda no sedentària de la Garriga a favor del Sr. Raul Aznar Van Steen en les mateixes 
condicions i compliment dels requisits en que va ser atorgada a la Sra. Cristina Sanchez 
Heredia 
 

 
35. 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 informació. 
 
 

 
36. Venda del llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle 
XXI” a les llibreries. Establiment del preu de venda ( privat ). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el preu de venda del llibre “Història de la Garriga. Dels primers 
assentaments humans al segle XXI” per un import/unitat de 35,00 euros (IVA 
inclòs), en concepte de preu privat. 

 
 

37. II Campionat de karate infantil del Ushiro club esportiu. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar al Ushiro club esportiu a organitzar el II Campionat de karate infantil el 
proper 19 d’abril de 2015. 
Autoritzar al club a fer ús del poliesportiu de Can Noguera de 8.00 a 13.30h. 
Cedir les següents infrastructures: 5 taules i 15 cadires. 
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Aprovar la despesa de 386,45€ corresponent als trofeus pels guanyadors/es, que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 15 205 34000 22601 ESP. Atencions protocol·làries 
i representatives, del pressupost municipal vigent. 
 

 
38. Autorització de les II Jornades esportives de 6è, dels centres educatius. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar als centres educatius de la Garriga a organitzar les II Jornades esportives de 6è 
el proper dijous 30 d’abril de 2015. 
Autoritzar als centres educatius de la Garriga a fer ús del poliesportiu de Can Noguera, el 
camp municipal d’esports i de la pista poliesportiva el dijous 30 d’abril de 8.15 a 16.30h. 
Aprovar la despesa de 921,54€ corresponent a les samarretes, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 15 205 34100 22610 ESP. Esport Escolar. Material equipaments, del 
pressupost municipal vigent. 
 

 
39. Convocatòria subvencions a entitats esportives 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Esports  
 
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 convocatòria de subvencions a entitats esportives per a l’any 2015 
Imputar les despeses, per un import màxim de 40.000,00 €, a la partida 15-205-34000-
48006 ESP.Subvencions entitats i activitats  esportives 
Publicar l’esmentat acord en el BOP als efectes que durant el termini de 20 dies hàbils les 
entitats interessades puguin presentar les seves sol·licituds. 
 

 
40. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns del Barri de la Mare de Déu de Montserrat pel 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació de Veïns del Barri de la Mare de Déu de Montserrat per l´exercici 2015. 
Aprovar  la despesa econòmica i imputar-la a l’aplicació pressupostària 206 92400 48014 
DJP.PAR. Subvencions entitats. Barri de Montserrat per un import de 2.200€. 
 
 

 
41. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns del Barri de Santa Rita pel 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
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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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació de Veïns del Barri de Santa Rita per l´exercici 2015. 
Aprovar  la despesa econòmica i imputar-la a l’aplicació pressupostària 206 92400 48013 
DJP.PAR. Subvencions entitats. Barri de Santa Rita per un import de 1.550€. 
 
 

 
42. Acceptació de la subvenció per a projectes de comunicació i públics dels espais escènics 
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en el 
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a 
l’any 2014. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Acceptar la subvenció per a projectes de comunicació i públics dels espais escènics 
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en el 
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a 
l’any 2014, un import de 5.000€. 
 

 
43. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Fornells Pla-Conxa Sisquella per l’any 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones.Cultura 
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la 
Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella per l’any 2015. 
Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33300 48007 CUT.Fundació Fornells Pla-Conxa Sisquella del Pressupost Municipal de 
l’any 2012 i per un import de 7.650€. 
Autoritzar la bestreta del 50% del total de la subvenció a la Fundació Fornells-Pla i Conxa 
Sisquella amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33000 48007 CUT.Fundació Fornells 
Pla-Conxa Sisquella del Pressupost Municipal de l’any 2015, d’acord amb la instància 
presentada pel Sr. Jaume Guardis de Buen, en data 9 de març de 2015 i número de 
registre 1330/2015. 
 

 
44. Convocatòria de subvencions econòmiques per les entitats juvenils i entitats que facin 
activitats per joves 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura. 
 
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 convocatòria subvencions econòmiques les entitats juvenils i entitats que facin 
activitats per joves per l’any 2015 per un import màxim de 6000€. 
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Imputar les despeses per un import màxim de 6.000,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària DJP. JOV. Grups i entitats joves 206 33700 48008 per un import màxim de 
6000€ del Pressupost Municipal vigent. 
Publicar l’esmentat acord en el BOP als efectes que durant el termini de 21 dies naturals 
les entitats interessades puguin presentar les seves sol·licituds. 
 

 
45. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació tercer trimestre 
(primer de l’any 2015) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
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 núm. 2015/0000003541 d’import 675,00 € corresponent a la taxa per 
ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de gener, 
febrer i març de 2015. 
 
 

 
46. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació 
Maurí per l’any 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la 
Fundació Maurí per aquest any 2015. 
Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33300 48006 CUT.Fundació Maurí  del Pressupost Municipal de l’any 2015 i per un 
import de 5.100€. 
 
 

 
47. Acceptació subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat fins el 12 de març de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la subvenció en espècie de 5.929€ del Consell d’Administració de l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, per a la contractació d’espectacles professionals 
incloses en el catàleg d’espectacles Programa.cat de l’1 de gener al 15 de març de 2015, 
amb número d’expedient 2015/101634. 

 
 

48. Aprovació de la Programació d’Activitats d’abril del 2015 de la Biblioteca Municipal 
de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar les activitats de la programació del mes d’abril 2015 de la Biblioteca Municipal 
enumerades en la part expositiva. 
Aprovar la despesa màxima de 1.803€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33210 
22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
49. Acceptació de la subvenció a l’Ajuntament de la Garriga per col·laborar en 
l’adquisició de l’equip digital del Cinema Alhambra per part de l’Associació Cineclub la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Acceptar la subvenció per col·laborar en l’adquisició de l’equip digital del Cinema 
Alhambra per part de l’Associació Cineclub la Garriga 
Gestionar tot allò que comporta l’acceptació d'aquesta subvenció, segons les condicions 
generals i específiques de gestió de la convocatòria. 
 

 
50. Contracte menor de servei de Sistema informàtic de Comunicació, Distribució i Gestió 
d’Audiències per a Centres de Serveis i d’Exhibició d’Arts Escèniques pel Teatre de la 
Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Area de Servei a les Persones. Cultura 
 
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 Sistema informàtic de 
Comunicació, Distribució i Gestió d’Audiències per a Centres de Serveis i d’Exhibició 
d’Arts Escèniques pel Teatre de la Garriga, per un import de 9.120 euros i 1.915,20 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
51. Lloguer del Teatre de la Garriga el dia 14 de juny de 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
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 lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del teatre el dia 14 de 
juny de 2015 d’ 11 a 20.30h i de la sala polivalent gran de 15 a 20.30h per poder realitzar 
un espectacle de final de curs, a l’Escola de Dansa Disset, d’acord amb la instància de data 
26 de febrer de 2015 i número de registre 1039/2015. 
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Aprovar la liquidació per un import de 1.756,83€, en concepte de lloguer del Teatre de la 
Garriga pels dies i hores esmentats. 
 

 
52. Aprovació de la Programació Primavera 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la Programació de primavera (març, abril, maig, juny) de 2015 de l’Àrea de 
Servei a les Persones. Joventut enumerades en la part expositiva. 
Aprovar la despesa de 1.815€ d’aquesta programació, amb càrrec  a l’aplicació 
pressupostària 206 33700 22610 DJP.JOV.SEJ. 
Aprovar la despesa de 1.200€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 206 33400 22606 
DJP.JOV. Cursos Tallers i activitats. 
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. 

 
 

53. Sol·licitud d'ajut per estudis (màster d’educació i TIC del curs 2015/2015); 
coordinadora de l’EME (grup A2) 
 
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’abonament a la coordinadora de l’EME (grup A2) de la despesa per import 
de 441,26€ en concepte d’ajut per estudis que s’imputarà a l’aplicació pressupostària  15 
100 92000 16300 ALP. Formació personal.P.Laboral 
 
 

 
54. Contracte menor de subministrament d’un vehicle tot terreny pick Up per a equipar el 
parc mòbil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 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 subministrament d’un 
vehicle tot terreny pick Up (marca Mitsubishi, model L-200 GLX i matrícula B-1386-
SK), per un import de 5.000,00 euros i 1.050,00 euros d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 
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55. 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  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 4 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 subministrament d’un 
dipòsit d’aigua amb motobomba per equipar un vehicle del parc mòbil de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil, per un import de 4.203,00 euros i 882,63 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
56. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - octubre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
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 llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 3 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment situat al carrer dels Banys 
número 150, de l’1 d’abril al 31 d’octubre del 2015. 

2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

3. 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 2015/00003542, número 
d’expedient 2015/014/000014 i d’import 332,22 €. 

 
 

57. (Tricaté Cafè); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - setembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
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 llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 2 taules i 

les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església 
número 9, de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2015. 

2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

3. 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 2015/0003543, número 
d’expedient 2015/014/000001 i d’import 189,84 €. 

 
 

58. (Mon Bar); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - maig. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
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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 : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 2 taules i 

les corresponents cadires al carrer Samalús, a l’espai destinat a vianants que queda a 
ponent del bar, entre els números 2 i 4, i segons s’estableix al plànol adjuntat, pel 
període dels mesos d’abril i maig del 2015. 

 
 

59. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
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 relació d’obligacions reconegudes de data 23 de març de 2015 per un import de 
477.429,90 €. 
 
 

 
60. Aprovació factura corresponent al contracte menor per a la reparació dels aires 
condicionats de la coberta de l’escola Puiggraciós 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
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 núm. 02/91 de 28/02/2015 i d’import 3.836,90€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte menor de serveis per a la reparació dels aires condicionats de 
l’escola Puiggraciós. 
 
 

 
61. Aprovació factura corresponent al contracte menor pel subministrament de 39 
jardineres i 5 papereres  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 20150164 de 16/02/2015 i d’import 5.662,80€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte menor de subministrament de 39 jardineres i 5 
papereres. 

 
 

62. Canvi titularitat llicència municipal ambiental i acta de control periòdic (expt. 024/12) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de l’activitat de camp de golf, situada al camí de Can 

Rosanes, s/n del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en 
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règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  
2. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat i el control periòdic de 

l’activitat de camp de golf que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Canvi titularitat 
Control periòdic 
 
 

     2015/000003099 
2015/170/00017 
 
 

   129,91€ 
1.111,83€ 
 
 

 
 

63. Contracte menor de subministrament d’un parc de jocs infantils per l’exterior del 
pavelló de Can Violí (expt. 006/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 de subministrament d’un parc de jocs 
infantils per l’exterior del pavelló de Can Violí, i la seva instal·lació, per un import de 
13.946,45 euros i 2.928,75 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
64. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
011/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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’oficina de disseny gràfic i 

producció cultural, situada al carrer Sant Francesc, núm. 83 baixos del terme 
municipal, amb una superfície útil de 60,47 m2 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’oficina de 

disseny gràfic i producció cultural, que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
Comunicació 
prèvia 
 

     2015/000003548 
2015/170/00019 
 

 
    25% 
(-32,48€) 

129,91€ 
 

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

 
65. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 
013/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
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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 : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’elaboració i venda de plats 

preparats, situada a la Carretera Nova, núm. 50 A, local 1 del terme municipal, amb 
una superfície útil de 91,55 m2 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’elaboració i 
venda de menjars preparats, que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
Manipulació d’aliments 

 

2015/000003547 
2015/170/00018 

 

 
    25% 
(-101,97€) 

129,91€ 
277,96€ 

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

 
 

66. Aprovació del Registre de destrucció de documents  de la Garriga”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ servei d’arxiu 
 

 
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 creació del Registre de destrucció de documents  
 

 

67. Aprovació de la Instrucció 1/2015 sobre la conservació i eliminació de documentació. 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ servei d’arxiu 
 
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 Instrucció 1/2015 sobre la conservació i eliminació de documentación de 
l´ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
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: 
 
 

 
68. Tancament Biblioteca Municipal Núria Albó dia 2 abril per la tarda i 4 abril 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
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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1. Autoritzar el tancament de la Biblioteca Municipal Núria Albó el dijous dia 2 a la 
tarda i dissabte 4 d’abril de 2015. 

 
 
 
 


