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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 16 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  
16 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 2 de novembre de 2015. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra major Carretera de l’Ametlla, núm. 25 de La Garriga 
(Oma 24/2015) 

Descripció de l’obra: 
Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa  i construcció 
d’edificació auxiliar al fons del pati, a la Carretera de l’Ametlla, núm. 25, de La Garriga.  
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

1.926,38€ 

TaxaOMa 128,90€ 
Ctra. de 
l’Ametlla,núm. 25 

2015/020/000181 
2015/00010895 

Total: 2.055,28€ 

 
3. Aprovar el retorn  de  l’impost de construccions, instal·lacions i obres de 

l’expedient O.Ma.18/2012, aprovat per JGL el 28 de gener de 2013 ingressat el dia 
5 de febrer de 2013, i compensar la diferència de l’ICIO de l’expedient 
O.Ma.24/2015,liquidació 2015/10895 import 1.926,38€ amb l’ICIO de l’expedient 
O.Ma.18/2012, liquidació 2013/01000 import 12.691,98€ i procedir a la devolució 
de la diferència de 10.765,60€. 
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3. 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 134/2015) 
Descripció de l’obra: 
Ampliació porta de pas de vehicles i col·locació de porta automàtica a l’Avinguda 
Tremolencs, núm. 28 , de La Garriga. 
 
B) ( OMe 135/2015) 
Descripció de l’obra: 
Eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant la creació d’una rampa, al carrer 
Lluís Companys, núms.  1-7,  de La Garriga. 
 
C) (OMe 124/2015) 
Descripció de l’obra: 
Substituir el paviment i els desaigües de la cuina, al carrer del Centre, núm. 3, de La 
Garriga. 
 
D)  (OMe 138/2015) 
Descripció de l’obra: 
Reparació de les esquerdes existents a la tanca al carrer Frederic Mompou, núm. 1, de La 
Garriga. 
 
E) (OMe 140/2015). 
Descripció de l’obra: 
Obertura de porta peatonal a la tanca del pati posterior  a la Plaça de la Pau, núm. 28 de  
La Garriga. 
 
F) ( OMe. 129/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació del local per activitat de bar musical consistent a retirada de tancament de 
separació de locals, tancament de serveis i magatzem, creació de rampa per salvar el 
desnivell, creació de taulell, col·locació de fals sostres, revestiments, fusteries, col·locació 
de tendals enrotllables de tancament de terrassa i instal·lacions   a l’Avinguda Jacint 
Verdaguer, núm. 26, mòduls 14-16-17, 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  

ICIO 
 50,32€ Avda. Tremolenchs, 

núm. 28 
2015/00010878 

2015/020/000169 
Taxa 28,50€ 

Lluís Companys, 
núm. 1 i 7 

2015/00010892 
2015/020/000180 

ICIO 
 8,60€ 
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Taxa 28,50€ 

ICIO 
 3,56€ 

Centre, núm. 3 2015/00010880 
2015/020/000170 

Taxa 0€ 

ICIO 
 48,00€ Frederic Mompou, 

núm. 1 
2015/00010881 

2015/020/000171 
Taxa 28,50€ 
ICIO 

 19,40€ Plaça de La Pau, 
núm. 28. 

2015/00010882 
2015/020/000172 

Taxa 28,50€ 

ICIO 
 1.419,46€ 

Avda. Jacint 
Verdaguer , núm. 26 

2015/00010883 
2015/020/000173 

Taxa 28,50€ 

 
 

 
4. 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)  (O Me 127/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura d’arquetes cegues, construcció de nous pericons i nous trams de canalització per 
tal de poder estendre la fibra òptica, al carrer Figueral –Ctra. Nova–Banys – Mina i 
Sancho Marraco , de La Garriga. 
 
B) (OMe125/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura d’arquetes cegues, construcció de nous pericons i nous trams de canalització per 
tal de poder estendre la fibra òptica, a la Carretera Nova ( entre carretera de l’ametlla 
carrer Adoberia)  – carrer Doma, de La Garriga. 
 
C) (OMe126/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura d’arquetes cegues, construcció de nous pericons i nous trams de canalització per 
tal de poder estendre la fibra òptica a la Carretera Nova, núm. 4 – Carrer Figaró, núm. 4 
– Torrent de la Sínia - Samalús de La Garriga 
 
D) (OMe 143/2015) 
Descripció de l’obra: 
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Obertura de rasa de 12ml x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Rupit, núm. 6, de La Garriga. 
   
E) (OMe 142/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 5ml x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats, a la carretera de l’Ametlla, núm. 8 de La Garriga. 
 
F) (OMe 143/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa sobre vorera i calçada de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal 
per a subministrar gas natural a nous abonats al carrer Bonaire, núm. 7, 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 335,92€ Carrer Figueral –
Ctra. Nova-Banys - 

Mina –Sancho 
Marraco  

2015/00010886 
2015/020/000176 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 
 

115,08€ Ctra. Nova ( entre 
carretera de 

l’ametlla carrer 
Adoberia) 

2015/00010884 
2015/020/000174 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 
 

406,80€ Ctra. Nova, núm. 4 
– Carrer Figaró, 
núm. 4 – Torrent 

de la Sínia 

2015/00010886 
2015/020/000175 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 
 

33,62€ Carrer Rupit, núm. 
6 
 

2015/00010887 
2015/020/000177 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 
 

14,01€ 
Ctra. de l’Ametlla, 

núm. 8 
2015/00010888 
2015/020/000178 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

ICIO 
 

8,15€ Carrer Bonaire, 
núm. 7 

 

2015/00010889 
2015/020/000179 Taxa 

O.Me 
28,50€ 

 
 

 
5. 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 : 
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1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Situació obra Quantitat a retornar  

Negociant, núm. 44 150 € 

Negociant, núm. 44, 2n 
 169,29 € 

Centre, núm. 5 150 € 

Banys, núm. 23 150 € 

Sant Francesc , núm. 25 1r. 
1a. 150 € 

Satèl·lits , núm. 29 150 € 

Guinardó, núm. 20 150 € 

 
 

 
6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
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 

Ronda del Carril, núm.114 2.100,00 € 

Ronda del Carril, núm.114 13.131,00€ 

 
 

 
7. 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 : 
1. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  16 de novembre de 2015 per un 
import de 207.187,89 €.   
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8. Aprovació de la destrucció de documentació de l’ajuntament de la Garriga de diferents 
sèries documentals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ Servei d’arxiu 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
PRIMER. Aprovar la destrucció de documents de l’ajuntament de la Garriga de les 
documentals: 

- Manaments de pagament anys 1997-1999 i 2008 (13,9 ml) 
- Manaments de pagament extrapressupostari  anys 1997-2008 (6,5 ml) 
- Documents de gestió de serveis diaris de la Policia Local anys 2009-2012 (1,3 ml) 
- Expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit any 2009 (0,7 ml) 

 
 

 
9. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri la Doma, expedient 4/2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 el canvi de titularitat del dret funerar i sobre el nínxol 50 sèrie 1ª Bis del 

Cementiri de la Doma. 
2. Aprovar  la liquidació número 2015/0000010380 exp. 2015/070/000074 i import 6,42 

€, per expedició del respectiu títol. 
3. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 

Cementiri. 
 

 
10. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar del Teatre, mes de novembre 
de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar del Teatre 
municipal, segons el detall següent: 
 
Expedient  Liquidació      Període            Import        Iva                 Total 
2014/801/00002 2015/00010516      Novembre  2015     320,00€       67,20€ 387,20€ 
 
 

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

segons el detall següent: 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import        Iva            Total 
2015/801/00001    2015/00010515 novembre  201            500,00€     105,00€    605,00€ 
 
 

 
12. Acceptació de recurs tècnic del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa de 
Governs locals 2012-2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar el recurs tècnic Redacció i direcció d’obra del projecte bàsic i executiu de 

restauració de l’església de la Doma, actuació amb codi XGL 15/Y/211845, en el marc 
del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015, del Pla Xarxa de Governs 
locals 2012-2015. 

2. Aprovar el pagament de 4.931,70 euros a la Diputació de Barcelona en el termini d’un 
mes a comptar des de la data de comunicació de l’adjudicació de la contractació del 
treball, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 401 15220 61900 URB.Església la 
Doma.Rehabilitació coberta.                                

 
 

 
13. Acceptació de subvenció per a l’actuació Senyalització del municipi 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar l’ajut de 83.490 euros per a l’actuació Senyalització del municipi en el marc 

de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona. 

2. Aprovar la signatura del conveni específic que regula la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Garriga en relació a aquesta actuació. 

 
 

 
14. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2016 
 
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. Establir els períodes de pagaments dels tributs de venciment en els termes 
següents: 
 
Concepte Data inici Data finalització 
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Voluntària voluntària/Domiciliació 
Impost vehicles de tracció mecànica 05/02/2016 05/04/2016 
Impost sobre béns immobles urbans. 1a 
fracció-domiciliats 

 01/04/2016 

Impost sobre béns immobles urbans. 2a 
fracció-domiciliats 

 01/06/2016 

Impost sobre béns immobles urbans-no 
domiciliats 

01/04/2016 02/06/2016 

Taxa servei de cementiri municipal 01/04/2016 02/06/2016 
Taxa per gestió de residus domèstics 03/05/2016 05/07/2016 
Taxa per gestió de residus comercials 03/05/2016 05/07/2016 
Taxa per entrada de vehicles-guals 03/05/2016 05/07/2016 
Impost sobre béns immobles urbans. 3a 
fracció-domiciliats 

 01/09/2016 

Impost sobre béns immobles rústics 02/09/2016 03/11/2016 
Impost sobre activitats econòmiques 02/09/2016 03/11/2016 
Impost sobre béns immobles urbans. 4a 
fracció-domiciliats 

 01/12/2016 

 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 563,25 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’agost i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5974/2014 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 563,25 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos d’agost i octubre de 2015 per la família que figura a l'expedient 
5974/2014 de serveis socials. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
del mes de setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1592/2013 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 600,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 1592/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 600,00 € a l’aplicació pressupostària  207 23100 48000 
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
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17. Concessió d'ajut econòmic de 580,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 4241/2015 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 580,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels  mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 4241/2015 de serveis socials. 

 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de juliol i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1834/2013 
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 600,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mesos de juliol i setembre de 2015 per la família que figura 
a l'expedient 1834/2013 de serveis socials. 

 
 

19. Concessió d'ajut econòmic de 564,91 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juliol i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3667/2012 de serveis socials. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 564,91 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels  mesos de juliol i setembre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 3667/2012 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport 
dels mesos de setembre a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
119/2009 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 extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport a 
un Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a Alella des del 
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mes de setembre fins al mes de desembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 119/2009 de serveis socials. 

 
 

 
21. Concessió d’ajut econòmic  de 120,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2015-2016 pels alumnes d'educació primària que figuren a l’expedient 
4301/2015 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 120,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2015-2016 pels alumnes d’educació primària que figuren a 
l’expedient 4301/2015. 

2. Aprovar la despesa de  120,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2015-2016, per l’alumne/a d’educació primaria del centre 
d’ensenyament públic  següents:  
 

ESCOLA IMPORT ALUMNES 
ESCOLA GIROI            120,00 €                        2 
TOTAL            120,00 €                        2 
 

 
 

22. 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 primària que figura a l’expedient 
4179/2015 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 primaria que figura a 
l’expedient 4179/2015. 

2. Aprovar la despesa de  60,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2015-2016, per l’alumne/a d’educació primaria del centre 
d’ensenyament públic  següents:  
 

ESCOLA IMPORT ALUMNES 
ESCOLA GIROI            60,00 €                        1 
TOTAL            60,00 €                        1 
 

 
 

 
23. Concessió d’ajut econòmic  de 80,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pel curs 2015-2016 per l’alumne/a d'educació secundaria que figura a l’expedient 
3960/2012 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 80,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 

escolar per al curs 2015-2016 per l’alumne/a d’educació secundaria que figura a 
l’expedient 3960/2012. 

2. Aprovar la despesa de  80,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2015-2016, per l’alumne/a d’educació primaria del centre 
d’ensenyament públic  següents:  
 

ESCOLA IMPORT ALUMNES 
INSTITUT VIL.LA ROMANA 80,00 € 1 
TOTAL            80,00 €                        1 
 

 
 

24. Acceptació de nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
oriental per al curs 2015/2016. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar la quantitat de 2.182,40 €, 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. 

 
 

 
25. Campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l’àrea mediterrània. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria d’Igualtat, Salut i Coope ració. 
 
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’aportació de 4.800,00 € per al projecte 2833 SUPORT A L’ACOLLIDA 
DE POBLACIO REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA D ELS 
CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA. 

2. Imputar la despesa de 4.800,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23102 48009 POI 
FONS SOLIDARITAT 0,80 % del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat d’aquest acord al Fons Català de Cooperació. 
 
 

 
26. RETIRAT 
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27. 1r Ciclocross de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar al club ciclista la Garriga a organitzar  el 1r Ciclocross de la Garriga el 
diumenge 29 de novembre de 2015. 

2. Autoritzar al club a fer ús de la parcel·la que hi ha al costat del parc de Can 
Terrés. 

3. Cedir les següents infrastructures: 4 taules, 6 cadires, 20 tanques, i denegar els 20 
rotllos de cinta per marcar el circuit. 

4. Aprovar la despesa de 250,00€ corresponent a l’ambulància, que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 15 205 34101 22609 ESP. Activitats esportives. 
Ambulàncies, del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
28. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de karate i gimnàstica d’adults del mes 
de novembre de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de novembre de 2015 de 
l’activitat de karate, de 89 valors i d’un import de 2.396,25€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 
 

Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 
     Expedient tributari                              NIF                                 Import 

1)    2012/401/000143                          19836925T                         30,00€ 
89)  2012/401/000137                          33932873F                         30,00€ 
Total número de valors “89”, .................................................2.396,25€ 

 
2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de novembre de 2015 de 

l’activitat de la gimnàstica d’adults, de 16 valors i d’un import de 256,00€ que 
es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica adults. 

 
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 

     Expedient tributari                              NIF                                 Import 
1)    2012/402/000005                          52152906S                        16,00€ 
16)  2015/402/000002                          35061222E                        16,00€ 
Total número de valors “16”, ................................................ ...256,00€ 

 
 

 
29. Lloguer del Teatre de la Garriga el 16 i 18 desembre 2015.  
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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. Autoritzar el lloguer del Teatre Municipal de la Garriga els dies els dies 16 de 
desembre de 9’00 h a 12’00 h i el dia 18 de desembre de 2015 de 9’00 h a 17’00 h 
per poder dur a terme l’espectacle de Nadal per part del alumnes d’educació 
infantil i primària,  d’acord amb la instància de data 29 de setembre de 2015 i amb 
núm. de registre 5103/2015. 

2. Aprovar la liquidació per un import de 605,71€ €, en concepte de lloguer del 
Teatre de la Garriga pels dies i hores esmentades. 

 
 

 
30. RETIRAT 
 
 

 
31. Aprovació de les activitats programades per a la I Festa de la Mongeta del Ganxet de 
la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les activitats programades per a la I Festa de la Mongeta del Ganxet de la 

Garriga. 
2. Imputar la despesa, per un import de 1.000,00 €, a l’aplicació pressupostària 204 

33600 22632 PAI.PAT. Projecte La Garriga Rural del pressupost municipal vigent. 
 
 

 
32. Aprovació subvenció Parròquia de Sant Esteve de la Garriga segons conveni per la 
instal·lació i manteniment de l’alarma de l’església de la Doma 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. Aprovar la subvenció per a la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga, segons el 
conveni entre aquesta i l’Ajuntament de la Garriga per a la instal·lació i manteniment de 
la nova alarma de l’església de la Doma, corresponent a l’any 2014. 
2. Imputar les despeses derivades d’aquesta subvenció amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 204 33600 48010 PAI.PAT. La Doma. Alarma. Manteniment del pressupost 
municipal vigent, per un import total de 613,16 €.  
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33. Contracte menor de servei consistent en l’actuació de l’espectacle Pegasus de Joan 
Miquel Oliver el dia 21 de novembre de 2015 dins la Programació estable del Teatre de la 
Garriga de setembre 2015 a gener 2016.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura i Participació. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 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 de l’ 
espectacle Pegasus de Joan Miquel Oliver el dia 21 de novembre de 2015 dins 
la Programació estable del Teatre de la Garriga de setembre 2015 a gener 
2016, per un import de 3.350 euros i 703,5 euros d’IVA, essent un total de 
4.053,5 euros, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
34. Acceptació subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat fins el 30 de setembre de 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 en espècie de 913,55 €.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 al 30 de setembre de 2015, amb 
número d’expedient 2015/105986. 

 
 

 
35. Acceptació subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat fins el 31 d’octubre de 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 en espècie de 3.174,44 €.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 al 30 d’octubre 
de 2015, amb número d’expedient 2015/106843. 

 
 

 
36. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Cineclub la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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• Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació Cineclub la Garriga per aquest any 2015. 

• Aprovar la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33700 48000 CUT. Cineclub. Mostra de cinema per un import de 3.000€. 

 
 

 
37. Aprovació de la Programació d’Activitats de desembre 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de desembre 2015 de la Biblioteca 
Municipal :   

 
Activitat 
 

Dia i hora Preu 

Story Time: “The Snowman” Dimecres 2, a les 
18h. 

60 € 

Xerrada:“ Tècnica Alexander: 
atenció plena, creativitat i salut” 

Dijous 3, a les 20h 0 € 

English at the Library: “Nelson 
Mandela and the courage to 
forgive” 

Dijous 3, a les 
19.30h. 

60 € 

Story Time Kids: “The elf’s 
inventions” 

Divendres 4, a les 
18h. 

0 € 

Xerrada sobre poemes i refranys 
del Montseny (títol a concretar) 

Dijous 10, a les 20h 0 € 

Hora del conte: “Un Nadal ple de 
contes” 

Dissabte 12, a les 
12h. 

165 € 

Espectacle musical: “ARPA I 
PAU” 

Dijous 17, a les 20h 0 € 

Taller de Nadal: “Manualitats de 
Nadal” 

Dissabte 19, a les 
11h. 

228€ 

Club de lectura “Llegim el teatre”. 
Llibre El Público, de García Lorca 

Dilluns 21, a les 
18.30h 

0 € 

  
TOTAL 

 
513 € 

 
2. Aprovar la despesa màxima de 513€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 

33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  
 
 

 
38. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich de la Garriga, per a l’any  
2015 



 

JGL 16/11/2015 16 

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

1. Acceptar la subvenció de 56.658,32 €, atorgada pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per al sosteniment del funcionament de l’Escola 
Municipal de Música, per a l’any 2015. 

 
 

 
39. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes d’octubre de 2015, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) ) i de l’escola Municipal d’Educació (EME) de la 
Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació, per un import total de 6.166,60 €; 1.401,60 € corresponents 
al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”; 4.690,00 € 
corresponents al concepte pressupostari 201 34205 “ENS.P04.PP.EME” i 75,00 € 
corresponents al concepte pressupostari 201 34211 “ENS.P04.PP.Escoleta de 
Teatre” del Pressupost Municipal vigent. 

 
2. Imputar-los amb el detall següent: 

 
a) Dels 1.401,604 € imputats al concepte pressupostari de l’EMAD 15 201 34203: 

- 779,11 € corresponen al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD. Cicles formatius” 

- 254,02 € corresponen al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.EMAD.P02.PP.Tallers adults” 

- 241,39 € corresponen al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.EMAD.P02.PP.Tallers d’infants” 

- 30,09 € corresponen al concepte pressupostari  201 34208 
“ENS.P04.PP.Material CCFF Disseny” 

- 96,99 € corresponen al concepte pressupostari 201 34215 
“ENS.P02.PP.Material CCFF Fusta” 

 
b) Dels 4.690,00 € imputats al concepte pressupostari de l’EME 15 201 34205: 

 
- 2.456,00 € corresponen al concepte pressupostari 201 34205 

“ENS.P04.PP.EME. Cursos anuals” 
- 160,00 € corresponen al concepte pressupostari 201 34205 

“ENS.P04.PP.EME. Monogràfics” 
- 1.150,00 € corresponen al concepte pressupostari 201 34205 

“ENS.P04.PP.EME. Proves accés” 
- 924,00 € corresponen al concepte pressupostari 201 34205 

“ENS.P04.PP.EME. PFI-PIP” 
 

c) Dels 75,00 € imputats al concepte pressupostari de l’Escoleta de Teatre  15 201 
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34211: 
- 75,00 € corresponen al concepte pressupostari 201 34211 

“ENS.P04.PP.Escoleta de Teatre” 
 

 
 

40. Acceptació de les condicions específiques del servei de Transparència del Consorci 
AOC i constitució de projecte de migració al nou portal de Transparència. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement. 
 
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 les condicions específiques de prestació del Servei de Transparència del 

Consorci AOC i en concret els serveis de Transparència. 
2. Nomenar com a responsable del Servei de Transparència del Consorci AOC al Cap de 

sistemes d’informàció i noves tecnològies, amb les responsabilitats que es desprenen de 
l’acceptació de les condicions per a la prestació del Servei de Transparència del 
Consorci AOC i en concret els serveis de Transparència. 

3. Constituir el projecte de migració d’informació al nou portal de Transparència per 
tal de donar compliment a la Llei 19/2014 en el termini fixat per aquesta. 

 
 

 
41. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació quart trimestre 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació núm. 2015/0000010651 d’import 675,00 € corresponent a la taxa 
per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de 
octubre, novembre i desembre de 2015. 
2. Imputar l´ingrés al concepte pressupostari ATS.VPU.T01.Taxa ocupación via pública. 
2015 403 33600. 
 
 

 
42. Acceptació subvenció d’ajut extraordinari per a les actuacions derivades pels danys 
ocasionats per les ventades produïdes el 9 de desembre de 2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut econòmic del  Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d’import 32.640,96€, per cobrir les 
despeses derivades pels danys ocasionats per les ventades produïdes el passat 9 de 
desembre de 2014, i carregar l’import rebut de la subvenció al pressupost 
municipal, concepte d’Ingres: 2015 403 75091 VPU.Gencat.Ventades produïdes 9 
desembre de 2014. 
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2. Gestionar tot allò que comporta l’acceptació de l‘esmentada subvenció i està 
especificat en la resolució.  

 
 

 
43. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
A1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 
 
 

 
44. Aprovar el calendari del personal no docent de l'Àrea d'Ensenyament per al curs 
2015/2016 
 
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. Tancar els serveis de l’Àrea d’Ensenyament i escoles municipals: 
 

o Els dies 7, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2015, 4 i 5 de gener de 2016, vacances 
de Nadal (en concepte de dies d’assumptes personals, compensació d’hores 
extres o permís per conciliació). 

o El dia 24 de març de 2016, dijous sant (en concepte de dies d’assumptes 
personals, compensació d’hores extres o permís per conciliació). 

 
2. Tancar  per vacances d’estiu (22 dies laborables) del 26 de juliol al 26 d’agost de 

2016, ambdós inclosos.  
 
 

 
45. Complement de productivitat per funcions auxiliar tècnic teatre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al conserge de 
Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 60,50 hores en el 
mes d’octubre, la quantitat de 90,75 euros amb càrrec a la partida 15 203 33000 
15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat. 

 
 

 
46. Aprovació del grau consolidat de la funcionària de carrera, administrativa de SSPP 
(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 el grau personal consolidat 14 de la funcionària de carrera, administrativa 
de SSPP (grup C1), amb efectes del dia 28 de gener de 2015. 
 
 

 
47. Gratificacions  extraordinàries  complementàries personal UOS en motiu de la 
celebració de la diada de Catalunya 
 
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 les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona, en motiu de la celebració de la diada de Catalunya:  
 

Càrrec 
H.Diurna 
 Festiva 

 
TOTAL IMPORT 

Operari de brigada 7,50 133,88€ 
Oficial paleta 7,50 133,88€ 

 15 267,76€ 
 

 
 

 
48. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes d’octubre 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
49. Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA LOCAL mes octubre 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. Aprovar les gratificacions extraordinàries, el complement de nocturnitat i dietes 

corresponents al mes d’octubre 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 

 

Càrrec H.Diürna 
normal 

H.Nocturn
a Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Noctu

rns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Diet
es 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

Agent     0,00                -   6       59,46 €  3        44,64 €        104,10 €  
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€  

Agent     0,00                -   
€  

6       59,46 €  3        44,64 €        104,10 €  

Agent     0,00                -   
€  

               -   
€  

3        44,64 €           44,64 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  4        59,52 €        128,89 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  4        59,52 €        128,89 €  

Agent     0,00                -   
€  

               -   
€  

4        59,52 €           59,52 €  

Agent 4 8 12,00       232,00 
€  

4       39,64 €  4        59,52 €        331,16 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  4        59,52 €        128,89 €  

Agent     0,00                -   
€  

               -   
€  

4        59,52 €           59,52 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  3        44,64 €        114,01 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  4        59,52 €        128,89 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  3        44,64 €        114,01 €  

Caporal     0,00                -   
€  

               -   
€  

3        44,64 €           44,64 €  

Agent     0,00                -   
€  

0              -   
€  

4        59,52 €           59,52 €  

Agent 4   4,00         65,44 
€  

               -   
€  

4        59,52 €        124,96 €  

Agent     0,00                -   
€  

               -   
€  

3        44,64 €           44,64 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  4        59,52 €        128,89 €  

Agent     0,00                -   
€  

6       59,46 €  3        44,64 €        104,10 €  

Agent 4   4,00         65,44 
€  

4       39,64 €  4        59,52 €        164,60 €  

Caporal   8 8,00       166,56 
€  

               -   
€  

2        29,76 €        196,32 €  

Agent     0,00                -   
€  

7       69,37 €  3        44,64 €        114,01 €  

Caporal     0,00                -   
€  

7       69,37 €  2        29,76 €           99,13 €  

Agent 0 8 8,00       166,56 
€  

4       39,64 €  4        59,52 €        265,72 €  

Agent     0,00                -   
€  

               -   
€  

4        59,52 €           59,52 €  

 12 24 36 696,00€ 93 921,63€ 83 1.235,04€ 2.852,67€ 

 
 

 
50. Autorització assistència al curs “Barcelona 1700. Descobrint jaciment del Born. 
Arqueologia, tecnologia i patrimoni, al tècnic de Patrimoni (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 tècnic de patrimoni al I Simposi Internacional 
d’Arqueologia del Born CC: Barcelona 1700. Descobrint jaciment del Born. 
Arqueologia, tecnologia i patrimoni,  de 21h de durada, que es durà a terme els 
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dies 27, 28 i 29 de novembre de 2015 en horari de 08.30h a 14:00h i de 15:30h a 
18:30h (27/11), 9:30h a 14:00h i de 15:30 a 18:30h (28/11) i de 9:30h a 14:30h  
(29/11) a Barcelona, a la sala Moragues del Born CC. 

2. Imputar la despesa de 50€ del cost total del curs a  l’aplicació pressupostària 15 
100 92000 16300 ALP. Formació personal. P.laboral. 

 
           

 
51. Renúncia Cap d’Estudis EMAD, Núria Ramirez Matas i nomenament del nou Cap 
d’Estudis, Alfred Trujillo Arderiu 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 
 
 

 
52. Complement puntual per funcions d'inspector. 
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. Abonar al caporal (grup C2-16) la quantitat de 1466,40€ per desenvolupar la tasca 
d’inspector de la Policia Local des del dia 3 al 31 d’agost ambdós inclosos i de l’1 al 
6 de setembre de 2015 ambdós inclosos. 

 
 
 

 
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  
 
 


