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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 2 DE 
NOVEMBRE DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
2 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 
s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 19 d´octubre de 2015. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents   llicències d’obra menor a : 
A) OMe 107/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció de divisions interiors a la planta sotacoberta, creant un bany, un traster i una 
habitació, al carrer Impremta ,núm. 4, 1r., de La Garriga. 
 
B) OMe 128/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació del local per destinar-lo a pensió consistent a fer nova distribució interior per 
creació d’habitacions, banys, paviments, instal·lacions i adaptació de les noves obertures a 
la façana, al carrer Torrent dels Murris ,núm. 2, baixos de La Garriga. 
 
C) ( OMe 131/2015) 
Descripció de l’obra: 
Col·locació de plaques d’aïllament i panell d’acer galvanitzat de revestiment exterior de 
color similar al de façana, al carrer Rupit ,núm. 6 de La Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  
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ICIO 
 240,00€ 

Impremta, núm. 4, 1r 2015/00010340 
2015/020/000164 

Taxa 28,50€ 

ICIO 
 2.212,05€ Torrent dels Murris 

,núm. 2, baixos 
2015/00010339 
2015/020/000163 

Taxa 28,50€ 

ICIO 
 98,30€ 

Rupit, núm.6 2015/00010343 
2015/020/000165 

Taxa 28,50€ 

 
 

 
3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències de rases i serveis a: 
A) (123/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 30 x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats, al carrer Can Terrés, núm.76 de La Garriga. 
   
B) (130/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cata de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats, al carrer Banys, núm.92 de La Garriga. 
   
C) TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. (133/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cala a vorera per obstrucció de rasa al carrer Ceràmica, núm.10 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 84,05€ 
Can Terrés,76 

2015/00010338 
2015/020/000162 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 8,15€ 
Banys, 92 

2015/00010345 
2015/020/000167 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 0€ 
Ceràmica, 10 

2015/00010344 
2015/020/000166 Taxa 

O.Me 
0€ 
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4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Situació obra Quantitat a retornar  

Els Saulons, 15 150€ 

Centre, 15 150€ 

 
 

 
5. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 

 
Situació obra Quantitat a retornar 

Els Saulons, 15 550 € 

 
 

 
6. Comunicació prèvia Obres local comercial, Carrer Calàbria ,núm.47 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Calàbria, núm. 47, de la 
Garriga , en règim de comunicació prèvia. 
 
 

 
7. Correcció ICIO en relació a l’acord de la Junta de Govern Local del 5 d’octubre de 
2015. OMa (11/2014),Banys, 42 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la devolució d’ingrés indegut corresponent a l’ICIO de l’exp. O. Ma. 11/2014    
per un import  de 4.860,20 euros . 
 
 

 
8. Contracte menor pels treballs de pintura de l’escola d’art Can Xic Corder i l’escola 
municipal d’art EMAD 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 les obres de pintura de l’escola d’art 
Can Xic Corder i l’escola municipal d’art EMAD, de la Garriga, per un import de 
3.135,50 euros i 658,46 euros d’IVA,), atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
9. Contracte menor pels treballs de pintura del casal de joves i l’escola municipal de 
música. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 les obres de pintura del casal de joves i 
l’escola de música municipal, de La Garriga, per un import de  5.420,00 euros i 1.138,20 
euros d’IVA,), atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
10. Contracte menor per la redacció de projecte executiu i direcció d’obra per la 
reconstrucció d’un tram de coberta a Can Luna. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per la redacció del projecte executiu i 
direcció d’obra per la reconstrucció d’un tram de coberta de Can Luna, per un import de  
3.735,00 euros i 784,35 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
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11. Restar assabentats de la distribució dels Fons de cooperació local 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l'atorgament a l'Ajuntament de la Garriga del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals de 180.397,78 euros en concepte de participació 
en el Fons de cooperació local de Catalunya 2015, de lliure disposició.  

 
 

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

béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’indiquen, 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.  
 
 

 
13. Proposta de fallits de l’Organisme de Gestió Tributària 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de crèdits incobrables número 
1301500043 proposat per l’Organisme de Gestió tributària, corresponent a  ingressos de 
dret públic per diversos conceptes que no ha estat possible recaptar per import de 
41.690,75€ 
SEGON.-   Donar trasllat a l’oficina de la Garriga de l’ORGT aquest acord d’aprovació 
de crèdits incobrables, sense perjudici de la posterior revisió  i rehabilitació dels mateixos, 
per tal que tingui efecte dins les operacions comptables de l’exercici 2015. 
 
 

 
14. 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, per 
al gos de raça American Staffordshire Terrier, de nom “ZAFIRA”, amb núm. de 
xip 982000192871541. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos  

 
 

 
15. 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 mitjançant arrendament financer sense opció de compra 
d’un vehicle policial per l´Ajuntament de La Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel  subministrament mitjançant 
arrendament financer sense opció de compra d’un vehicle policial per l´Ajuntament de La 
Garriga. El termini del contracte serà de 48 mensualitats. 
  
2. Autoritzar la despesa de 40.272 euros i 8.457,12. euros d’IVA , la qual s’aplicarà de la 
forma següent: 
 

• Any 2015: 839 euros i 176,19 euros d´IVA, que s´aplicaran a la partida 
pressupostària 102 13200 20400 22015002801 SEG.Renting turisme policia 

• Any 2016: 10.068 euros i 2.114,28 euros d´IVA, que s’aplicaran  a la partida 
pressupostària que es crearà al pressupost municipal d’aquell any a tal efecte 

• Any 2017: 10.068 euros i 2.114,28 euros d´IVA, que s’aplicaran  a la partida 
pressupostària que es crearà al pressupost municipal d’aquell any a tal efecte 

• Any 2018: 10.068 euros i 2.114,28 euros d´IVA, que s’aplicaran  a la partida 
pressupostària que es crearà al pressupost municipal d’aquell any a tal efecte 

• Any 2019: 9.229 euros i 1.938,09 euros d´IVA, que s’aplicaran  a la partida 
pressupostària que es crearà al pressupost municipal d’aquell any a tal efecte 

 
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 468,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 464/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 468,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 464/2013 de serveis socials. 



                                    
  

JGL 2/11/2015 7 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 608,40 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1381/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 608,40 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 1381/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 608,40 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 480,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 9521/2013 
de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 480,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 9521/2013 de serveis socials. 

 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3885/2012 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 3885/2012 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 232,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos juliol, agost i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3363/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 232,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol, agost i setembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 3363/2015 de serveis socials. 

 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 398,75 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
del mes de setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5390/2015 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 398,75 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer del mes de setembre de 2015 per la família que figura a l'expedient 
5390/2013 de serveis socials. 

 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de  675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
5464/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 5464/2013 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 210,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
del mes de setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4722/2012 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 210,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 4722/2012 de serveis socials. 
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24. Concessió d'ajut econòmic de 385,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
del mes de setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2972/2014 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 385,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 2972/2014 de serveis socials. 

 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 457,17 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2186/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 457,17 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 2186/2012 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 659,56 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
859/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 659,56 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 859/2013 de serveis socials. 

 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 847,93 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
6667/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 847,93 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 6667/2014 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 709,96 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de agost i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3392/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 709,96 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 3392/2013 de serveis socials. 

 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 565,56 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de març, abril i maig de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 593/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 565,56 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos març, abril i maig de 2015, per a la família que 
figura a l'expedient 593/2014 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 325,67 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de maig, juliol i setembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 4070/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 325,67 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de maig, juliol i setembre de 2015 per la 
família que figura a l'expedient 4070/2014 de serveis socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 195,00 € corresponent al 25% de les despeses 
d’escolarització postobligatòria al Centre Tècnic del Vallès per a la família que figura a 
l'expedient 5927/2013 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 195,00 € corresponent al 25 % de les despeses  
d’escolarització postobligatòria dels mesos de setembre a desembre de 2015 al 
Centre Tècnic del Vallès per la família que figura a l'expedient 5927/2013 de 
serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d’ajut econòmic  de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2015-2016 per l’alumne/a d'educació infantil que figura a l’expedient 
3217/2012 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2015-2016 per l’alumne/a d’educació infantil que figura a 
l’expedient 3217/2012. 

 
 

 
33. Concessió d’ajut econòmic  de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2015-2016 per l’alumne/a d'educació infantil que figura a l’expedient 
1622/2015 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2015-2016 per l’alumne/a d’educació infantil que figura a 
l’expedient 1622/2015. 

 
 

 
34. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2015-2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la despesa per un import total de 533,20 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 3 de novembre fins al dia 22 de desembre de 2015,  segons el detall 
següent. 

Escola Import Alumnes 
Escola Giroi 533,20 € 4 
TOTAL 533,20 € 4 
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35. Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació Els 
Dofins. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació Els Dofins. 

2. Aprovar  la despesa a abonar a l’Associació Dofins d’un màxim de 3.500,00 € en  
concepte  d’activitats organitzades durant aquest any 2015, amb imputació  a 
l’aplicació pressupostària 207 23102 48007 POI Associació Dofins. 

 
 

 
36. Aprovació del Conveni entre l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Granollers i 
l’Ajuntament de La Garriga per al funcionament d’un servei d’assessorament i 
d’intermediació hipotecaria. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar  el conveni  de col·laboració entre l’associació L’Il.lustre Col.legi 
d’Advocats de Granollers i l’Ajuntament de la Garriga, per al funcionament d’un 
servei d’assessorament i d’intermediació hipotecària. 

2. Aprovar la despesa de 726,00 € € amb imputació a l’aplicació pressupostària 
ACP.POI. INTERMEDIACIÓ HIPOTECARIA del pressupost m unicipal vigent. 

 
 

37. Retorn de la quota d’inscripció al curs de formació en disseny d’itineraris 
interpretatius 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Retornar la quota d’inscripció al curs de formació en disseny d’itineraris 
interpretatius a les persones llistades en aquest informe. 

•  
 

 
38. Aprovació de la signatura conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga per a la implementació de la 
il·luminació de Nadal als carrers comercials 
 
ÀREA FUNCIONAL: Promoció i Desenvolupament Econòmic 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la 
Garriga i l’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga per a 
l’implementació de les llums de Nadal als carrers comercials 

 
 

 
39. CLSE – Diputació de Barcelona. Acceptació subvenció xarxa 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import de 
16.011,03€, pel finançament de l’actuació “Centres Locals de Serveis a les 
Empreses”, per a l’exercici 2015. 

 
 

 
40. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
Àrea funcional: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Prime.-Aprovar les  liquidacions, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents 
a la taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 
Concepte   Liquidació        Import 
ocupació dia 12 de setembre  2015/00010332      258,12€ 
ocupació dia 10 d’octubre 2015/00010333      258,12€ 
 
 
 

 
41. Interlocutòria de data 2/10/2015 Recurs de Cassació núm. 1489/2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1.- Restar assabentats de la interlocutòria del  Tribunal Suprem de data 2/10/2015, dictada 
en les actuacions del Recurs de Cassació núm. 1489/2015, contra la Sentència 391/2014 de 
30/06/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desestimatòria del recurs 
contenciós administratiu núm. 253/2009 interposat contra l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 31/05/2007 i 27/03/2008 d’aprovació de la 
modificació puntual del PGO en l’àmbit del Sector de B-5 “Can Violí, s’ha inadmés el 
recurs de cassació, s’ha declarat ferma la sentència  391/2014 de 30/06/2014 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i s’han imposat a la recurrent les costes processals 
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causades que es fixen en un màxim de 1.000 euros per a cadascuna de les parts 
recorregudes. 
 
 

 
42. Contracte menor per l’execució dels treballs de desbrossat del tram del riu Congost 
entre el pont de Can Jacob i el pont del C/Moranta (zona els Pinetons) 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per l’execució dels treballs de 
desbrossat del tram del riu Congost, entre el pont de Can Jacob i el pont del 
C/Moranta, per un import de 7.287,79 euros i 1.530,44 euros d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 

 
 

 
43. Contracte menor pels treballs de poda en trepa als pins de l’escola Puiggraciós 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per l’execució dels 
treballs de poda en trepa als pins de l’escola Puiggraciós de la Garriga, per un import 
de 8.250,00 euros i 1.732,50 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
44. Contracte menor pels treballs habituals de poda de l’arbrat urbà de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per l’execució dels 
treballs habituals de poda de l’arbrat urbà de la Garriga, per un import de 17.398,35 
euros i 3.653,65 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
45. Contracte menor pels treballs de manteniment i conservació del verd urbà de la 
Garriga (20/10/2015 al 29/02/16) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per l’execució dels 
treballs de manteniment i conservació del verd urbà de la Garriga (període comprès 
entre 20/10/2015 i el 29/02/2016), per un import de 16.756,20 euros i 3.518,80 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
46. Contracte menor pels treballs de neteja del verd urbà de la Garriga (20/10/2015 al 
29/02/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 per l’execució dels 
treballs de neteja del verd urbà de la Garriga (període comprès entre 20/10/2015 i el 
29/02/2016), per un import de 17.727,27 euros i 1.772,73 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
47. Autorització de treballs específics en zona de domini públic i municipal. Poda per 
manteniment de línies elèctriques  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar dur a terme l’execució dels treballs específics en zona de domini públic i 

municipal, de manteniment de les línies elèctriques, d’acord amb les consideracions a 
tenir en compte d’acord amb la part expositiva. 

2. Notificar aquesta resolució als interessats amb indicació dels corresponents recursos, 
juntament amb l’informe de la tècnica de Medi Ambient, i l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, on es descriuen les consideracions a tenir en compte. 

 
 

 
48. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 036/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
ANTECEDENTS 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’articles de ferreteria, 
subjecte a comunicació prèvia, en l’immoble situat en el carrer Banys, núm. 46 
d’aquest municipi, amb una superfície útil de 138,41m2, que es podrà iniciar sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 
 

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

 
Comunicació prèvia 
 

2015/000010350 
2015/170/00040 

 

 
25% 

  (-59,28) 
237,13€ 
 

 
 

 
49. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 038/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de productes de bellesa, 
herbes naturals i espai de massatges, subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble 
situat en el carrer Consell, núm. 82 baixos-A d’aquest municipi, amb una superfície útil 
de 54,02m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de 
la mateixa. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall de productes de 
bellesa, herbes naturals i espai de massatges que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 

2015/000010351 
2015/170/00031 

288,68€ 
 

 
 
 

 
50. Comunicació prèvia modificació no substancial i canvi titularitat activitat innòcua 
(expt. 039/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Incorporar el canvi no substancial a la llicència municipal que disposa l’establiment 
situat al C/Maduixers, núm. 12 del terme municipal, amb una superfície útil de 
158,14m2. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la incorporació del canvi no substancial i el canvi 
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de titularitat de l’activitat de taller de reparació de bicicletes, que seguidament es 
relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi no substancial 
Canvi titularitat 

 
2015/000010355 
2015/170/00058 

129,91€ 
129,91€ 

 
 

 
51. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 047/15) 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de bicicletes amb taller de 
reparació, subjecte a comunicació prèvia, amb una superfície útil de 48,53m2, situat al 
C/Abadessa Emma, 17-19, local 3 d’aquest municipi, que es podrà iniciar sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall de bicicletes amb 
taller de reparació que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 

2015/000010352 
2015/170/00057 

288,68€ 
 

 
 

 
 

52. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 052/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de magatzem, subjecte a Comunicació prèvia, 
en l’immoble situat al Carrer Artesans, núm. 12 d’aquest municipi, amb una superfície 
útil de 175,99m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona 
titular de la mateixa.   

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2015/000010354 
2014/170/00080 

 
237,13€ 
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53. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre – desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al D’Arbois Restaurant, per l’ampliació 

de la terrassa amb 6 taules i cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de 
l’Església número 4, pel període dels mesos d’octubre a desembre 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 2015/00010348 número 
d’expedient 2012/014/000005 i d’import 284,76 €. 

 
 

 
54. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Novembre – 
desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Restaurant Can Xavi, per instal·lar 

una terrassa amb 10 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, 
situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de novembre i desembre del 
2015. 

2. 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 2015/00010357, número 
d’expedient 2012/014/000012 i d’import 316,40 €. 

 
 

 
55. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  2 de novembre de 2015 per un 
import de 203.445,84 €.   
 
 

 
56.  Aprovació Conveni de col·laboració Associació Cultural de la Garriga Fem Pastorets 
2015-2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 

l’Associació cultural de la Garriga Fem Pastorets per a la representació de l’espectacle 
“Els Pastorets” al Teatre de la Garriga els dies 25, 26, 27 de desembre de 2015 i 9 de 
gener del 2016. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient a l’aplicació pressupostària de Convenis del teatre del Pressupost Municipal 
de l’any 2015 i per un import màxim de 11.776€, un cop feta la recaptació efectiva i 
descomptat els drets d’autor i les despeses de gestió bancària per la venda d’entrades. 

3. Autoritzar un avançament de 3.500€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33300 48009 en concepte de bestreta. 

 
 

 
57. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat “La 
Garriga Societat Civil”.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’entitat “La Garriga Societat Civil”. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 206 92400 48009 DJP.PAR. La 
Garriga Societat Civil. per un import de 1.000€. 

 

 
58. Acceptació subvenció 2015 Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
ÀREA FUNCIONAL : Àrea de Servei a les Persones. Joventut 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya per l’any 2015 per un import de 10.000,00 €. 
2. Imputar la subvenció concedida al concepte d’ingressos 206 45080 DJP.JOV Pla local de 
joventut, del pressupost 2015. 
 
 

 
59. Contracte menor artístic consistent en servei de sonorització, llums i l’actuació del 
Grup La Banda del Coche Rojo i discjoqueis, la nit del 31 de desembre del 2015 a l’1 de 
gener de 2016 dins els actes previstos per la revetlla de cap d’any. 
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut  
 
ANTECEDENTS 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Avocar puntualment la competència i adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en 

relació amb l’article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el contracte menor 
artístic relatiu al subministrament consistent en servei de sonorització, llums i 
l’actuació del Grup La Banda del Coche rojo i discjoqueis, la nit del 31 de desembre 
del 2015 a l’1 de gener de 2016 dins els actes previstos per la revetlla de cap d’any, per 
un import de 5.700 euros i 1.197 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 

 
 

 
60. Contracte menor artístic consistent en servei del disseny de l’espectacle de l’arribada 
dels Reis Mags, pels dies 2, 3, 4, i 5 de gener de 2016. 
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Participació  
 

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

1. Avocar puntualment la competència delegada i adjudicar, de conformitat amb l’article 
138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el contracte 
menor artístic consistent a contractar els serveis artístics de l’empresa Grup Charly 
Trama, per l’arribada del Mag GarriViu, per la Cava lcada de Reis i pel disseny del 
Campament Reial 2016.  

 
 

61. 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 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 2015, un import de 3.840€. 

 
 

 
62. Reconeixement antiguitat; administrativa (grup C1)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Reconèixer a la senyora Sònia Ojeda Lorenzo (grup C1), amb efectes des del dia 

02/10/2015, 6 anys, 6 mesos i 2 dies. 
CATEGORIA 
LABORAL 

GRUP VENCIMENT 
3r TRIENNI 

IMPORT 

TRIENNI 

JORNADA 
LABORAL 

DEDI 

CACIÓ % 

Administrativa C1 30/03/2018 26,31€ 37,5 hores 100% 

 
 

63. Autorització assistència al 4t Simposi tradició i innovació en rehabilitació, arquitecta 
tècnica municipal (A2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència al 4t Simposi tradició i innovació en rehabilitació, de 9,5 
hores lectives que es durà a terme el dia 5 de novembre de 2015 en horari de 10:00 
a 13:00h i de 16:00 a 19:00 i el dia 6 de novembre de 2015 en horari de 9:30 a 
13:00h a la sala d’actes del CAATB (c/Bon Pastor, 5 de Barcelona) 

 
           

 
64. Autorització assistència al curs sobre Educació Viària, agent de la Policia de 
l’Ajuntament 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 

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

1. Autoritzar l’assistència al Curs sobre Educació Viària de 60h lectives, que es durà 
a terme del dia 16 al 27 de novembre de 2015 en horari de 9h a 18h a l’Escola de 
Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès). 

 
           

 
65. Pròrroga Contractació Plans d’Ocupació Municipals 2015 subvencionats parcialment 
per la DIBA; 4 agents cívics 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Prorrogar la contractació en el marc del POM 2015 subvencionats parcialment per la 

Diputació de Barcelona a través del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació local” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, des del dia 
11 de novembre de 2015 i fins al 10 de maig de 2016, amb una jornada de  37,5 hores 
setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en horari flexible des de les 7:30h del 
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matí fins les 22:00h del vespre i puntualment cobrir la franja de caps de setmana, 
mitjançant contracte laboral d’obra o servei de durada determinada i amb una 
retribució de 850€ bruts mensuals, més la part proporcional prorratejada de les 
pagues extraordinàries (141,67€), a les  següents persones: 

 
PROJECTE UBICACIÓ EXPEDIENT 

Conscienciar i sensibilitzar vers actes cívics Via Pública POM 2015 

Conscienciar i sensibilitzar vers actes cívics Via Pública POM 2015 

Conscienciar i sensibilitzar vers actes cívics Via Pública POM 2015 

Conscienciar i sensibilitzar vers actes cívics Via Pública POM 2015 

  
 

 
66. Llicència legalització obres i ús provisional restaurant Ctra. De l’Ametlla, 68  
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Atorgar llicència d'obres provisional i usos provisionals, per a la legalització de la 
construcció d’una pèrgola, adequació i canvi d’ús de l’edifici situat a la part posterior de 
la parcel·la, la construcció d’una comunicació entre l’actual restaurant i aquell edifici i la 
construcció d’un forn a la finca situada a la Ctra. de l’Ametlla, 68, subjecta a les següents 
condicions: 
 
3. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 
13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

2.690,59€ 

TaxaOMa 128,90€ 
Ctra. Ametlla, núm. 
68 

Expedient tributari 
2015/020/000168 
                        
Liquidació 
2015/00010362     
   

 
 
 

 
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: 
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67. Acceptació revocació parcial de la subvenció atorgada per la Diputació – Control 
Legionel·losi Equipaments Municipals + Control integral de plagues. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Salut  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la reducció de 54,31 euros de la subvenció per l’actuació “Control legionel·losi 
equipaments municipals + Control integral de plagues”, codi  XGL 14/Y/106781, de la 
Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2014, atorgada 
inicialment per un import de 7.130,38 euros. 
 
 

 
68. Autorització retorn de les fiances corresponent a la festa major 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 

1. Autoritzar la devolució de totes i cadascuna de les fiances demanades: 
 
C.F. Olímpic la Garriga retorn de la fiança corresponent a la festa major 2015 per un 
import de 300€ 
 
El Brou del Mestre el retorn de la fiança corresponent a la festa major de 2015per un 
import de 300€ 
 
Club Automòbil la Garriga el retorn de la fiança corresponent a la festa major del 2015 i 
per un import de 300€ 
 
Associació En escena el retorn de la fiança corresponents a la festa major 2015 per un 
import de 300€ 
 
 

 
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  
 
 


