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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 5 
D´OCTUBRE DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/19 99, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
5 D´OCTUBRE 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 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 22 de setembre de 2015. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra menor a la COMUNITAT DE PROPIETARIS   Carrer 
Nord, núm. 11(Ome 106/2015) 
Descripció de l’obra: 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 
Subjecte passiu Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

68,00€ COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. 

NORD, núm.11 
Nord, núm. 11 

2015/00009026 
2015/020/000150 Taxa 

 
28,50 € 

 
 

 
3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir les següents llicències de rases i serveis a: 
A) (Ome 110 /2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1ml per tal de modificar el ramal existent ,al carrer Banys, núm.92 de 
La Garriga. 
   
B) (OMe 111/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 20 x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats, a la Carretera Nova , núm. 117 de La Garriga. 
 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost de construccions, instal·lacions i obres i 
taxes de les llicències urbanístiques  seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

             ICIO 2,57€ 
Banys,92 

2015/0009024 
2015/020/000148 

    Taxa O.Me 28,50€ 

             ICIO 56,03€ 
Ctra. Nova, 117 

2015/00009025 
2015/020/000149 

    Taxa O.Me 28,50€ 

 
 

 
4. Denegació llicències rases i serveis  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Denegar les següents llicències de rases i serveis a: 

 
A) (OMe 93/2015 )  
Descripció de l’obra 
Instal·lació de pal de fusta per atendre nou subministra al carrer Passeig , núms. 83-85 de 
La Garriga 
 
B) (OMe 94/2015) 
Descripció de l’obra 
Instal·lació de pal de fusta per atendre un nou subministrament al carrer Cirerers, núm. 
15 – carrer Pou, núm.9 de La Garriga. 
 
 

 
5. Retorn de fiança d’urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
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Situació obra        Quantitat a retornar 

Ctra. Samalús, 30 4.264,46 € 

Ctra. De Ribes  991,68 € 

Passatge Vil·la Romana 87-89 1.249,74 € 

 
 

 
6. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 

Alzines, 15 1.255,98 € 

Anselm Clavé, 14 150€ 

Lluís Companys, 1. 2n 1a 150€ 

Frederic Mompou, 33                               150€ 

Mercé, 4 150 € 

Plaça Església , 7 150 € 

 
 

 
7. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 

Ctra. Samalús, 30 500€ 

Passeig, 28 350 € 
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C/ Negociant,44. 2n 
 500 € 

 
 

 
8. Comunicació prèvia Obres local comercial, Carretera Nova,núm.4. Drogueria. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’adequació del local situat a la Carretera Nova , núm. 4,   de la 
Garriga. 
 
 

 
9. Devolució aval urbanització passeig Congost llicència d’obres Oma 2/1999 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Retornar la fiança aportada  pel titular de la llicència i de l´aval, per valor de 684.000 
pessetes (4.110,92€) com a garantia exigida en la llicència per a la construcció d’un garatge 
en la finca situada al carrer Impremta, 26.  
 
 

 
10. Pròrroga llicència Oma 41/2006 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Restar assabentats del canvi de titularitat de la llicència d’obres majors per a la 
construcció de tres edificis plurifamiliars de 42 habitatges amb expedient Oma-41/2006 al  
Camí Ral, 5, Passatge Romaní,  1 i 3, i Passeig Congost,  9.  
2.- Aprovar la pròrroga de la llicencia fins el 31 de desembre de 2016 en aplicació de la 
Disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
3.- Advertir al nou titular que prèviament al tràmi t de primera ocupació haurà 
d’acreditar el compliment dels compromisos pendents relatius a les obres d’urbanització 
del Passeig Congost i del Passatge Romaní i que  van condicionar l’atorgament de la 
llicència. 
6.Aprovar la liquidació corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 13, 
ordenança T06, que seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Camí Ral, núm.5 
Passatge Romaní,núms 1 I 

 Pròrroga € 
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3 
Passeig Congost, núm. 9 

Taxa 
OMa 

 
128,90 € 

 
 

 
11. Aprovació memòria valorada de les obres de rehabilitació d’una antiga casa de 
mestres com a habitatge social 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria valorada de les obres de rehabilitació d’una antiga casa de 
mestres com a habitatge social, amb un pressupost d’execució de 17.662 euros, (21 
%IVA inclòs.) 

 
 

 
12. Estimació de recurs de rectificació de la liquidació de la llicència de la Obra Major 
11/2014. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Urbanisme.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Estimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de la junta de govern local de 
data 7 d’abril de 2015, de rectificació de liquidació de la taxa corresponent, modificant el 
càlcul dels paràmetres. 
 
2.- Modificar la liquidació 2015/0000003620 corresponent a la taxa ICIO, ordenança T06, , 
segons el següent detall. 
 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 5.244,90€ 

Banys, 42 2015/0000003620   

 
 

 
14.  Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització pel teatre 
municipal de la Garriga, El Patronat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel  subministrament i instal·lació d’un 
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sistema de climatització pel teatre municipal de la Garriga, El Patronat, mitjançant 
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tramitació 
urgent. 
2. Autoritzar la despesa de 59.917 euros i 12.582,57 euros d’IVA amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 403 33300 63300 VPU.Teatre municipal. substitució maquinaria 
climatització 
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte. 
4. Procedir a publicar la licitació al BOPB i al perfil del contractant de l’Ajuntament de la 
Garriga per un termini de 8 dies naturals per tal que els licitadors puguin presentar les 
seves pliques. 

 
 

 
15. Adjudicació del contracte menor per la contractació del servei de lloguer, muntatge i 
desmuntatge i millores de les llums de Nadal del municipi  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

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

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de recepció de les 
fraccions de residus de jardins privats, de voluminosos i de la brigada municipal 
durant el quart trimestre del 2015, per un import de 7.684,80 euros i 768,48 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

2. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 403 16210 22710 VPU.Reciclatge Voluminosos. 

 
 

 
17. Aprovació del projecte de modernització de l’enllumenat públic de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar inicialment el “Projecte de modernització de l’enllumenat públic” redactat 
per l’enginyer municipal  amb un pressupost d’execució per contracte de  465.850,00 euros 
(21% IVA inclòs). 
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2.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta dies 
hàbils mitjançant publicació en el BOP, web municipal i exposició al Tauler d’Anuncis, als 
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. 

3.- Determinar que de no presentar-se al·legacions, reclamacions i/o suggeriments durant 
el període d’informació pública,  el referit projecte, restarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap altre acord.  Un cop aprovat definitivament el projecte de referència, es 
procedirà a la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

18. Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció de diversos béns mobles 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consten a l’inventari de 

béns mobles de l’entitat local amb el codi d’actiu que s’indica, com a efectes no utilitzables 
per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

2. Donar de baixa de l’inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic B03 
“Deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció”.  

3. Procedir a lliurar els béns moble per a la seva retirada i destrucció.  
 

 
19. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  5 d’octubre de 2015 per un import 
de 267.228,34 €.   
 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 625,17 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2898/2012 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 625,17 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2898/2012 de serveis socials. 
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21. Concessió d'ajut econòmic de 573,83 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015  per a la família que figura a l'expedient 
3860/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 573,83 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca de l’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015  per la família que 
figura a l'expedient 3860/2012 de serveis socials. 

 
 

 
22. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2015-2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la despesa per un import total de 17.808,24 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 6 d’octubre fins al dia 22 de desembre de 2015,  segons el detall 
següent. 
 

Escola Import Alumnes 
Escola Giroi 6.901,44 € 36 
Escola Pinetons 4.191,20 € 21 
Escola Puiggraciós 4.774,00 € 21 
Escola Tagamanent 1.941,60 € 6 
TOTAL 17.808,24 € 84 
  
 

 
23. Acceptació de Resolució del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de la convocatòria 
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2015-2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la quantitat de  51.832,00 €, en concepte dels ajuts de menjador atorgats pel 

consell comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2015-2016, i imputar-los al 
concepte pressupostari 207 46501 ACP POS CCVO Beques Ajut menjador del 
pressupost municipal vigent. 

 
 

 
24. Aprovació hores SAD del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2016. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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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 : 

1. Aprovar que el nombre d’hores previst pel servei d’ajut a domicili seran les 
següents: 

- Servei de cura de la persona i de la llar: 600 hores 
- Servei de neteja de la llar: 2.000 hores. 
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès oriental. 

 
 

 
25. Aprovació de la convocatòria de subvencions per l’impost de béns immobles per a 
famílies monoparentals i persones  vídues. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
26. CATALUNYA EMPRÈN. Activitats de formació emprenedoria 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’activitat formativa per a emprenedors “Pr ograma intensiu de formació 
per a persones emprenedores” que es desenvoluparà els propers 4 i 5 de novembre 
a la sala polivalent de Can Raspall 

2. Aprovar la despesa de 2.587,38€ i imputar-la a la aplicació pressupostària 
15 304 43100 22611 PCT COI Catalunya Emprèn: 2.587,38€ 

3. Proporcionar la infraestructura necessària per a la realització de la citada 
activitat. 

 
 

 
27. CLSE – Diputació de Barcelona. Acceptació subvenció xarxa 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
28. CATALUNYA EMPRÈN. Acceptació subvenció 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
29. Cessió del Teatre de la Garriga al Fundació Universitària Martí l’Humà, Aula 
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d’Universitat a l’Abast, octubre 2015-juny 2016.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la cessió del Teatre Municipal de la Garriga per portar a terme el cicle 
de conferències organitzades per l'AUA els dimarts de 18.00 h a 20.30 h, els dies 
dies 6/10/2015, 13/10/2015, 20/10/2015, 21/10/2015, 3/11/2015, 10/11/2015, 
17/11/2015, 24/11/2015, 1/12/2015, 15/12/2015, 22/12/2015, al Sr. Jordi Salayet 
Garcia amb NIF 46034644A i en representació de la Fundació Universitària Martí 
l'Humà, d’acord amb la instància de data 8 de juliol de 2015 i número de registre 
4057/2015. 

 
 

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

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

2. Aprovar la despesa màxima de 618€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
31. Autorització del concert “Gordon Webster & Friends”  del dia 10 d’octubre de 2015, 
organitzat per l’entitat The Impresentables Hoppers La Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la celebració del concert de “Gordon Webster & Friends” el dia 10 
d’octubre de 2015 al pavelló de Can Violí, organitzat per l’entitat The 
Impresentables Hoppers de la Garriga, així com la cessió de les 
infraestructures enumerades en la part expositiva. 

 
 

 
32. Aprovació de la convocatòria i les Bases del sorteig per adjudicar la barra de bar i la 
Gestió de la venda d’entrades a taquilla de la festa de Cap d’Any 2015-2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1.     Aprovar la convocatòria i les Bases del sorteig per adjudicar la barra de bar i la 
Gestió de la venda d’entrades a taquilla de la Festa de Cap d’Any 2015-2016. 

2.     Fer difusió de la convocatòria i publicar les bases esmentades, així com qualsevol 
acte administratiu que se’n derivi d’aquest procediment, a la pàgina web 
l’Ajuntament de la Garriga ( www.lagarriga.cat). 

 
 

 
33. Autorització 50% del segon pagament de la bestreta de 3.320€ corresponent a la 
subvenció de l’Associació Casal Popular la Torre del Fanal. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el pagament de la bestreta de 3.320,00 a l’Associació Casal Popular La Torre 
del Fanal corresponent al 50 % restant de la subvenció aprovada per conveni amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 206 92400 48010 DJP.PAR. Casal Popular de la Garriga. 
 
  

 
34. Desestiment del recurs de l´entitat El Pou Calent 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Desestimar el recurs de reposició interposat en data 10 de juliol de 2015 de 

l‘Associació el Pou Calent contra la resolució d’alcaldia de data 11 de juny de 2015 
d’atorgament d’una subvenció per un import de 1.362 € a l’entitat el Pou Calent, en el 
marc de la convocatòria de subvencions per a entitats culturals sense afanys de lucre, i 
de conformitat amb les consideracions de la part expositiva,  
 
 

 
35. Aprovació del programa d’activitats del quart trimestre de 2015 del Centre de 
Visitants de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el programa d’activitats del Centre de Visitants de la Garriga per al 
quart trimestre de 2015 (mesos d’octubre, novembre i desembre) 

 
Activitat Lloc Dia  Hora 
Itinerari guiat: La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga 

Centre de Visitants 3 octubre 10.00 h 

JEP: Els 100 personatges del 
retaule de la Doma 

Església de la Doma 9 octubre 20.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 10 octubre 10.00 h 
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JEP: Itinerari guiat “Aigua i 
regadiu” 

Centre de Visitants 10 octubre 10.30 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 10 octubre 12.00 h 

JEP: Visita teatralitzada a la Vil·la 
romana de can Terrers 

Vil·la romana de can 
Terrers 

10 octubre 17.30 h 

JEP: Visita guiada “La Garriga, 
fàbrica de guerra” 

Centre de Visitants 11 octubre 10.30 h 

Cicle herbes i plantes: Taller 
Xarops 

Centre de Visitants 17 octubre 17.00 h 

Itinerari guiat: La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga 

Centre de Visitants 7 novembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 14 novembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 14 novembre 12.00 h 

Cicle herbes i plantes: Remeis per 
a defenses i refredats 

Centre de Visitants 21 novembre 11.00 h 

Itinerari guiat: La Doma. El tresor 
medieval de la Garriga 

Centre de Visitants 5 desembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 5 desembre 17.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 6 desembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 8 desembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Vila termal i 
d’estiueig 

Centre de Visitants 12 desembre 10.00 h 

Itinerari guiat: Refugi antiaeri 
estació 

Refugi 12 desembre 12.00 h 

Cicle herbes i plantes: Què són els 
olis essencials? 

Centre de Visitants 19 desembre 11.00 h 

 
 

 
36. Aprovació Conveni de col·laboració entre Grup de Teatre Amateur Kòmix i 
l’Ajuntament de la Garriga per a la realització de l’obra “El Fascinerós és al Replà” al 
Teatre de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
37. Aprovació Conveni de col·laboració entre la Fundació Pau Casals i l’Ajuntament de 
la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 

Garriga i la Fundació Pau Casals. 
2. Aprovar la despesa de 300€ i imputar-la a l’aplicació pressupostària de 203 

33000 48016 CUT. Conveni Pau  del Pressupost Municipal vigent. 
3. Condicionar la despesa dels anys següents a l´existència de crèdit adequat i 

suficient. 
 
 

 
38. Autorització assistència a la jornada tècnica sobre Gestió i manteniment d’edificis, Sra. 
Isabel Estévez Lorenzo, arquitecta tècnica municipal (A2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència de la arquitecta tècnica municipal a  una jornada tècnica 
sobre Gestió i manteniment d’edificis, de 8 hores lectives que es durà a terme el dia 
15 d’octubre de 2015 en horari de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 18:00 a la sala d’actes 
del CAATB (c/Bon Pastor, 5 de Barcelona) 

2. Imputar la despesa de 43€ del cost total del curs a  l’aplicació pressupostària 15 
100 92000 16300 ALP. Formació personal. P.laboral. 
 

           
 

39. Reconeixement primer trienni professora de l’EMM (grup A2)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Reconèixer a la Professora EMM (grup A2), amb efectes des del dia 31/08/2015, 1 

trienni. 
 

CATEGORIA 
LABORAL GRUP 

VENCIMENT 
1ER 
TRIENNI 

IMPORT 
TRIENNI  

DEDI 
CACIÓ 
% 

IMPORT 
TRIENNI 
% 

Professora 
EMM A2 31/08/2015 34,77€ 80% 27,82€ 

 
 

 
40. Novació contractual i adscripció al lloc de treball de director d’orquestra 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la novació contractual del director d’Orquestra, en règim laboral indefinit fix 

de plantilla i dedicació del 50% de la jornada (18,75h/setmanals), vacant a la plantilla 
de personal d’aquest Ajuntament, amb efectivitat a partir del dia 06/10/2015, el qual 
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ha complert tots els requisits exigits a les bases de la convocatòria i ha superat el 
procés selectiu, i que ha estat proposat pel Tribunal com consta en l’acta del dia 24 de 
setembre de 2015. 

2. Adscriure amb caràcter definitiu al senyor Alfons Reverté Casas al lloc de treball de  
director d’Orquestra, grup A1.  

 
 
 
 

 
Finalitzats els assumptes objecte de la sessió, la presidència l’aixeca quan són les 21 hores i 
15 minuts, s’estén l’acta present que signen l’alcaldessa i el secretari en prova de 
conformitat. 
 
Sra. Meritxell Budó Pla                                                                                Joaquim Rosell López 
Alcaldessa                                                                                      Secretari  
 
 
 
 


