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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 4 DE MAIG 
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  
4 DE MAIG 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 20 d´abril de 2015. 
 
 

 
2. Llicències d´Obra Major 
 
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 d’obra major a: 
A) (Mod. Oma 15/2013) 

Descripció de l’obra 

Modificació de la  llicència promoguda per Residència Llar Nostra Senyora del Pilar (Germanes 
Hospitalàries de la Santa Creu), expedient d’obra major O.Ma. 15/2013, corresponent a la 
modificacions introduïdes en les obres de reforma per la prevenció d’incendis i millora evacuació 
edifici Residència Llar Nostra Senyora del Pilar (Germanes Hospitalàries de la santa Creu) al 
Passeig dels Til·lers 20, cantonada amb carrer Cardedeu, segons projecte executiu visat pel CoAC 
amb número 2012006002 en data 15 de juliol de 2013. 

 

 
3. Llicències d´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 32/2015) 
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Descripció de l’obra: 
Tancament de les finques amb tanca ramadera de 1,50m d’alçada al Polígon 11  parcel·la 3 i 
polígon 9 parcel·la 4 de la Garriga. 
B) (Ome 47/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció de passera lleugera per unir l’habitatge en planta primera i la planta primera de la 
construcció auxiliar situada al fons del pati. Es col·locarà un paviment enllistonat de fusta separats 2 
cm pel pas de l’aigua al carrer Calàbria, núm. 18 de la  Garriga. 
 

 
4. 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 42/2015) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de pal de fusta per tal de retensar la xarxa existent i poder atendre nous subministres a la 
Ronda del Carril, núms. 114-116, de la Garriga 
B) (Ome 48/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 26 x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar gas natural 
a nous abonats al carrer Fra Benet, núm. 33 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 
Passeig, 51 150€ 
Pg. Congost, 187, 3r 3a 150€ 
 
 

 
6. Parcel·lació 3/2015: Ctra Ametlla, 56-58 
 
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 
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la Junta, acorda : 
Concedir la llicència de parcel·lació núm. 3/2015,  en relació amb les finques de la seva 
propietat situades a la Ctra. de l’Ametlla, 56-58 i c/ Fra Benet, 4 de la Garriga segons el 
projecte de parcel·lació, redactat per l’Arquitecte tècnic Salvador Erra Castells, presentat en 
data 2/02/2015, registre d’entrada 474/2015, sense visar. 
Les finques resultants són les següents : 
- Finca 56, amb adreça Carretera de l’Ametlla 56 i C. Fra Benet 4,  de superfície 122,95  
m2. Conté un edifici de planta baixa que no ocupa la totalitat de la parcel·la. 
- Finca 58, amb adreça Carretera de l’Ametlla 58,  de superfície 85,41 m2. Conté un 
edifici de planta baixa que no ocupa la totalitat de la parcel·la. 
- Resta de finca, amb adreça C. Fra Benet núm. 4, de superfície 311,67  m2. Conté un 
edifici de planta baixa més dues plantes més sotacoberta, amb ús d’habitatge unifamiliar 
Aprovar la liquidació corresponent a la parcel·lació esmentada: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  

Ctra.Ametlla,56-58 2015/020/00072 
Taxa 

parcel·lació 92,80€ 
                                              

 
 

7. Contracte menor de diversos treballs de manyeria al Pavelló de Can Noguera 
 
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. 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, a l’empresa Manyeria Tomàs Espinasa, SL amb número 
de CIF B-61515672 i domicili social a la carretera de Vic, 33, de la Garriga, Barcelona 
(08530), el contracte menor per a la realització de diversos treballs de manyeria al 
Pavelló de Can Noguera de la Garriga, per un import de 6.002€ (21%IVA inclòs), atès 
el pressupost que consta en l’expedient.  

 
 

 
8. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Calàbria 117 
 
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 : 
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1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació per 
les obres de de rehabilitació i reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al 
carrer Calàbria, núm. 117 de la Garriga. 

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

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Calàbria, núm. 
117 

2015/020/000066 
2015/0004749 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                               
 

 
9. Aprovació factura del contracte menor per la reparació puntual de la coberta del pavelló de 
Can Noguera 
 
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. Aprovar la factura corresponent al contracte menor per a l’execució dels treballs de 
reparació /substitució de planxes de la coberta metàl·lica del pavelló de Can Noguera, 
per un import de 4.380,20€ (IVA inclòs) 

 

 
10.  Aprovació projecte de renovació d’un tram de la xarxa de sanejament a l’avinguda 
Tremolencs de la Garriga 
 
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 el Pla director executiu de part del clavegueram de l’avinguda dels Tremolencs de la 
Garriga, presentat en data 14/04/2015 com a base pel projecte de renovació d’un tram de la 
xarxa de sanejament a l’avinguda Tremolencs de la Garriga. 
Establir que aquest pla servirà de document tècnic per a possibles actuacions d’emergència a 
la zona esmentada. 
 

 
11. Aprovació factura del contracte menor per a l’execució dels treballs  d’asfaltat de 230 m2 
a la carretera nova/Canonge Collell de la Garriga  
 
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 : 
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1. Aprovar la factura corresponent al contracte menor per a l’execució dels treballs 
 d’asfaltat de 230 m2 a la carretera nova/Canonge Collell de la Garriga, per un import 
de 7.762, 76 € (IVA inclòs) 

 
 

 
12. Sol·licitud autorització ampliació de 5 a 7 places llicència municipal Taxi núm. 4 i 
substitució de vehicle. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Secretaria/SSJJ 
 
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 titular de la llicència municipal de taxi núm.4, perquè pugui prestar el servei 
públic de transport urbà de viatgers en el municipi de la Garriga, corresponent a la referida 
llicència, amb unl vehicle de 7 places,  marca MERCEDES BENZ V 220 CDI AVANTGARDE 
7G-P 5P, amb xassís núm.WDF44781313046086 i matrícula 0200 JDY. 
Determinar que en cas  de resultar necessari el transport d’usuaris dels centres assistencials 
de la població, i prèvia petició de l’Ajuntament, el Sr. Enric Marata Pujol haurà de fer efectiu 
el compromís d’instal·lar tots aquells mecanismes accessoris necessaris per millorar l’accés al 
vehicle de persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb allò que estableix l’article 20.3 de la 
Llei del Taxi. 
Comunicar que per a la realització de serveis interurbans d’auto-taxi, haurà de tramitar i 
obtenir prèviament la corresponent autorització que l’habiliti per a la prestació d’aquest 
servei, davant del Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona, que haurà 
d’acreditar davant d’aquest Ajuntament . 
4Aprovar la liquidació exp. Núm. 2015/022/00001, liquidació núm. 2015/00004705 i i mport de 
96,46€, en concepte de substitució vehicles, segons ordenança fiscal T05, article 7 a) i T b) 
 
 

 
13. Autorització celebració de la Dia de Germanor de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes. 10 / maig / 2015 
 
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 : 
Aprovar la celebració del Dia de Germanor del diumenge 10 de maig de 2015, a l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes. 
Autoritzar la cessió de les taules i cadires, així com contenidors. 
Aprovar l’actuació del servei de neteja de l’ajuntament el diumenge 10 de maig de 2015 a 
partir de les 1800h de la tarda a l’espai ocupat al CEIP Giroi. 
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Imputar el pagament dels dos autocars de capacitat 10 cadires de rodes, amb un import de 
530€ (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 15 202 31100 22608 - Promoció de la 
Salut, de l’Àrea de Salut. 
 
 

 
14. Modificació del Contracte menor de servei de seguretat 
 
ÀREA FUNCIONAL: unitat de contractació - secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Modificar el contracte de serveis de seguretat i establir que a la resta d’acords no hi ha cap 
variació en relació a l’acord de data 9 de febrer de 2015. 
 

 

15. Restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos d’octubre, 
novembre i desembre de 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 : 

1. Restar assabentats del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
d’octubre al 21 de desembre de 2014 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants octubre 2014: 15.718            
− Total homes: 7.641 
− Total dones: 8.077       

       
− Total habitants novembre 2014:  15.734                
− Total homes: 7.650                 
− Total dones: 8.084 
 
− Total habitants desembre 2014: 15.742                
− Total homes: 7.649               
− Total dones: 8.093 
 
 

 
16. Acceptació subvencions del Catàleg de concertació de l’any 2015 del Pla Xarxa de Governs 
locals 2012-2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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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 : 
Acceptar els ajuts detallats a la part expositiva 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. 
 

 
17. Devolució de l’aval dipositat per l’empresa Tubos y hierros industriales SA Teclisa en 
concepte de garantia definitiva del contracte de subministrament de material elèctric 
 
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’aval bancari per un import de 9.156 euros en concepte de garantia 
definitiva del contracte de subministrament de material elèctric  
 
 

 
18. Aprovació de les factures corresponents al Contracte Menor núm. 13/2015 consistent en 
l’enregistrament, treballs musicals i edició del CD “La Garriga, un passeig per la sardana. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 : 
Aprovar el pagament de les factures número A000572 de data 22 d’abril de 2015 d’un import 
de 1.200 € exempts d’IVA i de la factura número A000425 de 22 d’abril de 2015 d’un import 
de 4.800 € exempts d’IVA presentada per l’Associació cultural dos per Quatre, corresponents 
al contracte menor de serveis núm. 13/2015 consistent en l’enregistrament, treballs musicals i 
edició CD “la Garriga, un passeig per la sardana”  
 

 
19. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga l’Escolania 
Parroquial de Sant Esteve de la Garriga i la Societat Coral l’Aliança per promoure, mantenir 
i impulsar les Caramelles a la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Escolania Parroquial de Sant Esteve de la Garriga i la Societat Coral l’Aliança per 
promoure, mantenir i impulsar les Caramelles a la Garriga per l’any 2015. 
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2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33000 48011 CUT.Caramelles  del Pressupost Municipal vigent i per un import de 
500€, desglossat en 250€ per a cadascuna de les entitats. 

 
 

 
20. Acceptació subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos 
en el catàleg d’espectacles Programa.cat fins el 30 d’abril 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 5.312,18 €.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 març al 30 d’abril de 2015, amb número 
d’expedient 2015/103795. 

 

 
21. Lloguer del Teatre de la Garriga al Grup de Teatre Esplai de la Garriga (13 i 14 juny 
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. Autoritzar el lloguer del Teatre de la Garriga al Grup de teatre Esplai, el divendres 
dia 12 de juny de 2015 de les 19h a les 23h per assajar, el dia 13 de juny de les 19 a les 
22h i el dia 14 de juny de les 17h a les 20h per representar l’obra La Ratera, d’acord 
amb la instància de data 20 d’abril de 2015 i número de registre 2075/2015. 

2. Aprovar la liquidació a nom del Grup de Teatre Esplai de la Garriga, amb NIF 
G66277864, per un import de 513,48€, en concepte de lloguer del Teatre de la Garriga 
pels dies i hores esmentats. 

 
 

 
22. Aprovació preus servei de Bar del Teatre de la Garriga 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 : 
Aprovar els preus o tarifes del servei de Bar del Teatre Municipal segons llistat adjunt a 
l’expedient, que el concessionari podrà percebre dels usuaris del servei, de conformitat amb el 
contracte administratiu de la concessió que en data 2 de setembre de 2013 es va formalitzar 
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amb l’Ajuntament. 
Aprovar la reducció de preus o tarifes del servei de Bar del Teatre Municipal, destinada als 
actes i serveis que l’Ajuntament precisi Càterins del Bar del teatre  
Aprovar la reducció de preus o tarifes del servei de Bar del Teatre Municipal el Patronat 
destinada al personal del Teatre Municipal. 
Publicar els preus o tarifes en el BOP. 
 
 

 
23. Aprovació de la Programació d’Activitats de maig 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
la Junta, acorda : 
Aprovar les activitats de la programació del mes de maig 2015 de la Biblioteca Municipal 
enumerades en la part expositiva. 
Aprovar la despesa màxima de 381€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33210 22609 
CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
24. Autorització celebració Trobada de Gegants 31 maig 2015.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 : 
Autoritzar la celebració de la Trobada de Gegants el dia 31 de maig de 2015 de les 09.30 h a 
les 14.00 h aproximadamente, organitzat pels Geganters de la Garriga. 
Autoritzar la cessió de les següents infraestructures :  

-350 cadires davant del Teatre 
- 45 taules davant del Teatre 

Condicionar l’ús dels equipaments municipals i d’aquestes infraestructures a l’assumpció del 
compromís per part del sol·licitant de no deteriorar ni malmetre-les, essent responsable dels 
danys i perjudicis ocasionats. 
Informar que la neteja de l’espai on es realitza l’esmorzar anirà a càrrec de l’entitat. 

 

 
25. Aprovació del preu públic per al curs de formació en disseny d’itineraris interpretatius 
guiats a la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
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Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 

 
 

26. Contracte menor 1/2015 de servei consistent en l’actuació de La Principal de la Bisbal el 
dia 31 de juliol de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 

Adjudicar el contracte menor relatiu al servei consistent en l’actuació del grup La 
Principal de la Bisbal el dia 31 de juliol de 2015 dins els actes previstos de la Festa Major 
d’enguany, concretament pel concert i ball de Festa Major, per un import de 5.200 euros i 
1.092 euros d’IVA, essent un total de 6.292 euros, atès el pressupost que consta en 
l’expedient.  
Aprovar la despesa de 5.200 euros i 1.092 euros d’IVA, essent un total de 6.292 euros 
corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte menor de servei, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 206 33800 22609 PAR. Festa Major.  
 

 

 

27. Sol·licitud subvenció 2015 Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya  
AREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció econòmica / Joventut 
 
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 Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la 
convocatòria per la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la 
joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de joventut, dins 
l’exercici 2015, una subvenció per fer front al projecte “Ocupació, Emprenedoria Juvenil i 
Formació 2015”. 
 

 
28. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació Relats 
de l’Alzina 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 Relats de l’Alzina pel 2015, per la celebració de la Festa del Barri plaça Narcisa 
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Freixas. 
Aprovar  la despesa de 800€ i imputar-la a l’aplicació pressupostària 206 92400 48015 
DJP.PAR. Subvencions entitats. Relats de l’Alzina  
 
 

 
29. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Comissió de 
Festes del  Barri de Sant Ramon.  
 
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 la 
Comissió de festes del Barri de Sant Ramon pel 2015. 
Aprovar  la despesa de 2.000€ i imputar.la a l’aplicació pressupostària 206 92400 48011 
DJP.PAR. Subvencions entitats. Barri de Sant Ramon. 
 
 

 
30. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
veïns i comerciants del Barri de Dalt de la Garriga. Aprovació de bestreta del 50%.  
 
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 i comerciants del Barri de Dalt de la Garriga pel 2015, així com la 
bestreta del 50% del total de la subvenció. 
Aprovar  la despesa de 2.500€ i imputar.la a l’aplicació pressupostària 206 92400 48012 
DJP.PAR. Subvencions entitats. Barri de Dalt. 
Imputar la bestreta de 1.250€ a l’aplicació pressupostària206 92400 48012 DJP.PAR. 
Subvencions entitats. Barri de Dalt en concepte de bestreta. 
 

 

31. Acceptació dels recursos del catàleg de serveis 2015 del pla “Xarxes de Governs Locals 
2012 – 2015 del catàleg sectorial “recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, 
corresponent a les activitats de formació. 
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció econòmica / Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet de 
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la Junta, acorda : 
Acceptar els següents recursos del Catàleg de Serveis 2015 del Pal “Xarxa de Governs Locals 
2012 – 2015 del Catàleg sectorial “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”: 

• Codi XGL 15/Y/209662 “Com captar els primers clients”. 540,00 € 
• Codi XGL 15/Y/209663 “Comunicació eficient: aprendre a convèncer i emocionar”. 

540,00 €. 
• Codi XGL 15/Y/209702 “Presa de decisions eficaç davant les incerteses d’un projecte 

de negoci”. 522,00 €. 
• Codi XGL 15/Y/209700 “Un World Cafè per encarar un repte comú, tot fomentant la 

cooperació entre el sector privat, públic i tercer sector”. 
• Codi XGL 15/Y/209701 “La gestió del temps és molt rendible”. 

 
 

32. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat juvenil 
Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla. Autorització activitat “Picnic 
electrònic” 17 de maig de 2015, plaça dels Tres Tombs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla pel 2015. 
Aprovar  la despesa de 2.000€ i imputar.la a l’aplicació pressupostària 206 33700 48007 DJV. 
JOV. Conveni La Bordalla. 
Autoritzar l’activitat de Picnic Electrònic que es durà a terme el dia 17 de maig de 2015 de les 
10.00h a les 20h a la plaça dels Tres Tombs de la Garriga. 
Cedir les següents infraestructures : 

-10 tanques olímpiques 
-Escenari petit de cultura (2x3) 
-14 taules 
-40 cadires 
-12 carpes 
-2 contenidors marrons per a la matèria orgànica, un iglú verd pel vidre i un 
contenidor de tapa verda o gris pel rebuig. 

Informar a l’entitat que cal disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
legalment aquest tipus d’actes i fer-la arribar a l’Ajuntament amb antel·lació suficient. 
 

 
33. Aprovació del contracte menor del servei dels arbitratges de les lligues d’hivern i d’estiu 
de futbol sala i la lliga de futbol 7 per a adults. 
 
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 
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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 relatiu al servei dels arbitratges de les lligues d’hivern i d’estiu de 
futbol sala i de la lliga de futbol 7 de lleure per a adults, per un import de 10.413,22 més 
2.186,78€ d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient.  
 

 
34. Aprovació dels rebuts del mes d´abril de l’activitat de gimnàstica d’adults. 
 
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 les liquidacions del mes d´abril de l’activitat de gimnàstica d’adults tramitades el 
mes d’abril de 2015, per un import de 64,00€. 
 
 

 
35. Desestimació expedient de responsabilitat patrimonial per responsabilitat del contratista. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per 3 dels membres assistents, i amb el vot en contra del Sr. Xavier 
Berlnaldo Cararach, essent 5 els de dret i de fet de la Junta, acorda : 
Desestimar la pretensió de reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra 
l’Ajuntament de la Garriga, en relació amb els perjudicis ocasionats com a conseqüència dels 
danys soferts en caure al carrer de la Doma, el dia 10 de setembre de 2014, a causa de les 
obres d’urbanització del carrer. 
Procedir a donar trasllat del present acord a la reclamant per si aquesta vol efectuar una 
reclamació directa al contractista, aquesta darrera per tal que manifesti la seva consideració 
al respecte, d’acord amb l’article 214 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic i amb la jurisprudència existent. 
 
 

 
36. Incorporació prescripcions tècniques a la modificació no substancial de l’activitat centre 
de recollida i transferència de residus no especials (expt. 019/14) 
 
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. Incorporar les prescripcions tècniques i el règim de control establert, que es detallen 
en el punt 2 de la part dispositiva, a la modificació no substancial de la llicència 
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municipal atorgada en data 4 de març de 2002 per Comissió Municipal de Govern, i la 
revisió de la llicència aprovada en data 10 de desembre de 2012. 

 
 

 
37. Canvi titularitat llicència municipal ambiental (expt. 016/15) 
 
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 : 
Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’estació de servei, situada al carrer 
Satèl·lits, núm. 33 del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim 
de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  
Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 5 de juliol 
de 2010, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que sigui objecte de 
nova autorització. 
Recordar al titular que està sotmès als controls periòdics, tal i com estableix l’article 71.2 de la 
Llei 20/2009. Per aquest motiu, caldrà que l’empresa aporti una acta de control periòdic amb 
caràcter favorable en un termini no superior a 3 mesos des de l’efectivitat d’aquest acord. 
Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat d’estació de servei que 
seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Canvi titularitat 
 
 

2015/170/000023 
2015/0004748 

129,91€ 
 
 

 
 

 
38. Liquidació de quotes del curs 2014/15, durant el mes d’abril de 2015, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) 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 81,23 €;corresponents al concepte 

pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”, del Pressupost Municipal vigent.    
 

 
 

39. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, per al funcionament de l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, per al curs 2014-2015 
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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 la subvenció per finançar el funcionament de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, per al curs 2014-2015, a la Diputació de Barcelona. 
 

 
40. Sol·licitud de la cessió de 15 ordinadors per a l’Escola Municipal d’Educació (EME), per a 
la realització del PFI-PIP, a 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 la cessió de 15 ordinadors a la Diputació de Barcelona, per a les classes de formació 
bàsica dels alumnes del PFI-PIP que s’imparteix a l’Escola Municipal d’Educació de la 
Garriga. 
 
 

 
41. Adhesió de l’Ajuntament de la Garriga a la Declaració de Constitució de la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Persones Adultes (EMPA) 
 
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 l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga a la Declaració de Constitució de la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Persones Adultes (Xarxa EMPA). 
 

 
42. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al cementiri 
nou durant el període finals mes de febrer, mes de març i mes d’abril de 2015. 
 
Àrea Funcional : Àrea 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 les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període de finals del mes de Febrer de 2015, mes de març i mes d’abril de 
2015,(concepte pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un 
total de 994,81€. 
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43. Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, del segon 
trimestre exercici 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent al segon  
trimestre de l’exercici 2015, de 65 valors per un import total de 12.490,16€, que s’imputarà al 
concepte d’ingrés 2015 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al carrer i ambulants. 
  
 

 
44. Aprovació modificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’entitat ACR. Front Diabòlic , i pre-pagament del 100% de la subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 : 
Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’entitat ACR Front Diabòlic, afegint la bestreta i els següents conceptes: 

IMPORT I JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI  
L’Ajuntament signarà un conveni anual prepagable de subvenció econòmica amb 
l’entitat Front Diabòlic, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici econòmic, per poder fer front a despeses del 2015 pel què fa a: assegurances, 
realització d’activitats, material... 
Per a l’exercici 2015, l’import de la subvenció serà de 1500€ i es podrà realitzar un 
avançament del 100% en el moment que es sol·liciti. 
CLÀUSULA DE REINTEGRAMENT 
En el cas que la subvenció no sigui degudament justificada o, en qualsevol altre dels 
supòsits recollits en l’article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions de 17 de 
novembre, l’entitat queda obligada al reintegrament de la subvenció, així com els 
interessos de demora aplicables, en el termini de  (2 mesos?), sense prejudici de les 
sancions que  se’n poguessin derivar, d’acord amb la normativa vigent.“ 

Aprovar el prepagament de 1.500€ a l’entitat ACR. Front Diabòlic amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 203 33800 48000 CUT.Diables del Pressupost Municipal de l’any 2015, d’acord 
amb la instància presentada per la Sra. Laia Parés en representació de l’entitat ACR Front 
Diabòlic de la Garriga, en data 4 de febrer de 2015 i número de registre 554/2015. 
Establir que aquesta subvenció es compatible amb altres subvencions i altres ingressos que 
pugui percebre l’entitat 
Establir que la data límit de presentació de la justificació serà com a màxim el 15 de desembre 
de 2015. 
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45. Concessió d'ajut econòmic de 495,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer dels 
mesos de febrer i març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 833/2012 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 495,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2015 per la família que figura a l'expedient 
833/2012 de serveis socials. 
 

 
46. Concessió d'ajut econòmic de 235,50 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer del 
mes de març de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4732/2012 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 235,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març de 2015 per la família que figura a l'expedient 4732/2012  de 
serveis socials. 
 
 

 
47. Concessió d'ajut econòmic de 450,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer dels 
mesos de març i abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 6289/2014 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 450,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i abril de 2015 per la família que figura a l'expedient 
6289/2014  de serveis socials. 
 
 

 
48. Concessió d'ajut econòmic de 228,75 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer del 
mes d’abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1163/2015 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 228,75 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril de 2015 per la família que figura a l'expedient 1163/2015  de 
serveis socials. 
 
 

 
49. Concessió d'ajut econòmic de 338,01 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes de febrer de 2015  per a la família que figura a l'expedient 1345/2015 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 338,01 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca de 
l’habitatge del mes de febrer de 2015  per la família que figura a l'expedient 1345/2015 de 
serveis socials. 
 

 
50. Concessió d'ajut econòmic de 219,49 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos  de novembre de 2014 i gener de 2015, i gas del mes de 
desembre de 2014 i gener i febrer de 2015, per a la família que figura a l'expedient 4397/2014 
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 219,49 € corresponent al 50 % de les despeses de subministrament 
de llum dels mesos  de novembre de 2014 i gener de 2015, i gas del mes de desembre de 2014 i 
gener i febrer de 2015, per a la família que figura a l'expedient 4397/2014 de serveis socials. 
 
 

 
51. Concessió d'ajut econòmic de 363,50 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum del mes  de febrer de 2015, per a la família que figura a l'expedient 
4270/2013 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 363,50 corresponent al 100 % de les despeses de subministrament 
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de llum del mes  de febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4270/2013 de 
serveis socials. 
 

 
52. Concessió d'ajut econòmic de 80,85 € corresponent al 50% de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de gener i març de 2015 i aigua  quart trimestre període 
15/10/2014 a 14/01/2015 per a la família que figura a l'expedient 3759/2012 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 80,85 € corresponent al 50% de les despeses de subministrament 
de llum dels mesos de gener i març de 2015 i aigua  quart trimestre període 15/10/2014 a 
14/01/2015 per a la família que figura a l'expedient 3759/2012 de serveis socials. 
 
 

 
53. Concessió d'ajut econòmic de 103,86 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos  de setembre i novembre de 2014, per a la família que 
figura a l'expedient 221/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
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 l'ajut econòmic de 103,86 € corresponent al 75 % de les despeses de subministrament 
de llum dels mesos  de setembre i novembre de 2014, per a la família que figura a l'expedient 
221/2012 de serveis socials  
 
 

 
54. Concessió d'ajut econòmic de 247,53 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de novembre de 2014, gener i març de 2015, per a la 
família que figura a l'expedient 10350/2013 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 247,53 € corresponent al 50 % de les despeses de subministrament 
de llum dels mesos de novembre de 2014, gener i març de 2015, per a la família que figura a 
l'expedient 10350/2013 de serveis socials. 
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55. Concessió d'ajut econòmic de 211,17 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament de llum  del mes de gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
1738/2015 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 211,17 € corresponent al 50 % de les despeses de subministrament 
de  llum  del mes de gener  de 2015 per la família que figura a l'expedient 1738/2015 de serveis 
socials. 
 
 

 
56. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no conductor/a, 
JCF. 
 
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 : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 
a el/a Sr/a. JCF en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
57. 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 29 d´abril de 2015 per un import de 
183.607,74 €.   
 
 

 
58. Aprovació del pagament del Fons Social 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 el repartiment i distribució del Fons Social exercici 2014, realitzat pel Comitè Unitari 
de Personal, d’acord amb la relació que s’adjunta a l’expedient. 
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Abonar la quantitat de 8.166,61€ assignades al personal funcionari de l’Ajuntament segons la 
relació del document que s’annexa, amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 14 100 23100 
16204 ALP. Acció Social. P. Funcionari del Pressupost Municipal de l’exercici 2014. 
Abonar la quantitat de 14.966,81€ assignades al personal laboral de l’Ajuntament segons la 
relació del document que s’annexa, amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 14 100 23100 
16304 ALP. Acció Social. P. Laboral del Pressupost Municipal de l’exercici 2014. 
 
 

 
59. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.  
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 : 
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 138, pel 
període anual 2015. 
Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai que 
s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2015/000004760, de número d’expedient 
2015/014/000005 i d’import total 568,89 €. 
 

 
60. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
 
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 : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat al carrer Centre número 35, fins el 31 
de desembre del 2015, distribuïdes de la següent forma: 

• Gener, Febrer, Novembre i Desembre 2015 (4 mesos): 4 taules 
• Març, Abril, Maig, Setembre i Octubre 2015 (5 mesos): 8 taules 
• Juny, Juliol i Agost 2015 (3 mesos): 16 taules. 

Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai que 
s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2015/0000004754 (4 taules, 4 mesos), 
2015/000004755 (8 taules, 5 mesos) i 2015/000004756 (16 taules, 3 mesos), de número 
d’expedient 2015/014/00004 i d’import total 1.645,28 €. 
 

 
61. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.  
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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 : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una terrassa amb 4 taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat al carrer del Figaró número 6, pel 
període anual 2015. 
Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai que 
s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2015/00004765 de número d’expedient 
2013/014/000004 i d’import total 758,52 €. 
 

 
62. Associació Joves Assemblearis del Poble, Pícnic Electrònic; ocupació de via pública amb 
parades d’artesania i alimentació. 
 
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 : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública a l’Associació de Joves Assemblearis del Poble 
per instal·lar cinc parades de venda d’artesania, una de venda de creps i una de venda de 
menjar vegà, ocupant un espai de 2m2 cada una, el dia 17 de maig del 2015, a la plaça dels 
Tres Tombs, amb motiu de la celebració del Pícnic Electrònic. 
Aprovar la liquidació corresponent a nom del sol·licitant per la taxa d’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2015/000004750 número 
d’expedient  2015/011/000043 i import 33,46 €. 
 

 
63-Autorització permís per un deure inexcusable de caràcter públic (candidat eleccions 
municipals); al mestre de taller de l´EMAD. 
 
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 : 
Concedir al senyor Rafael Bernabé i Pérez, mestre de taller (grup C1) membre del personal 
laboral d’aquest Ajuntament el permís per un deure inexcusable de caràcter públic, amb 
motiu de la seva condició de candidat a les properes eleccions locals, pel temps imprescindible, 
els quinze dies de campanya, amb efectes del dia 8 de maig i fins el dia 22 de maig de 2015. 
Notificar aquest acord a la persona interessada, al Comitè d’empresa i a l’Àrea d’Educació. 


