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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 14 DE 
DESEMBRE 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  
14 DE DESEMBRE  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 30 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 les llicències d’obra major a: 

A) Passeig dels Til·lers, núm. 29 de La Garriga (Oma 16/2015) 

Descripció de l’obra: 
Reforma parcial de la planta baixa en una residència de gent gran. 

- La construcció auxiliar amb ús de 3 magatzems es converteix en 
bugaderia 

- La zona de bugaderia i planxa es converteix en sala d’estar per 
dependents.  

- Es modifica l’aterrassament del pati interior i es construeix un nou 
mur de contenció. 

- S’enderroca l’escala exterior i es construeix una rampa per accedir a la 
bugaderia. La rampa es cobreix amb una pèrgola, 

 
 
B)  carrer Mil·lenari de Catalunya, núm. 49-51 de La Garriga (OMa 27/2015) 

Descripció de l’obra: 
 
Ampliació de  nau destinada a ús comercial. 
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Superfície de la parcel.la:  5209 m2  segons projecte de reparcel.lació del sector can 
Terrers.   
 
2. 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 213,79€ 

TaxaOMa 128,90€ Passeig dels 
Til·lers, núm. 29 

2015/020/000194 
2015/00011497 

  

ICIO 4.755,80€ 
Mil·lenari de 

Catalunya, 49-51 
2015/020/000193 
2015/00011496 TaxaOMa 128,90€ 

 
 

 
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 la   llicència d’obra menor carrer Maduixers , núm.12 de La Garriga.( OMe 
153/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa per a connexió al clavegueram per tal de millorar les condicions 
sanitàries ja que actualment aboquen a una fossa sèptica, al carrer Maduixers, núm. 12 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 
Objecte 
tributari  

Liquidació 
 

Concepte 
 

Import  

ICIO 
 155,72 € 

Taxa OMe 
 28,50 € 

Maduixers,núm. 
12 
 

2015/00011506 
2015/00011507 
2015/020/000195 

Taxa 
clavegueram 143,36 € 
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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. Concedir les següents llicències de rases i serveis a: 
A)  (O Me 155/2015) 
Descripció de l’obra: 
Reforma d’aparellatge de M.T. del centre de transformació ET 389 Caralt per tal 
d’ampliar la potència, Carrer Moranta (Cases de Can Caralt), de La Garriga. 
 
B) (OMe156/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 3ml x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats  al carrer Samalús, núm. 6, 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 518,62 € Moranta(Cases 
Can Caralt) 

2015/00011508 
2015/020/000196 Taxa 

O.Me 28,50 € 

ICIO 
 10,95 € 

Samalús, núm. 6 2015/00011509 
2015/020/000197 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 : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Situació obra Quantitat a retornar  

Ctra. Nova, 101, 5è 2a 150€ 

Cardedeu, 33, 4rt 150€ 

Llerona,12 150€ 

Pomeres, 4 150€ 

Can Poi del Bosc, 12 150€ 



 

JGL 14/12/2015 4 

Nord, 11 60,10€ 

Nord, 11 120,20€ 

 
2.Donar trasllat del present acord als interessats. 
 
 

 
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 

Plaça Narcisa Freixa s/n ( Molí 
Can Terrés). 350€ 

 
2. Donar trasllat del present acord als interessats. 
 
 

 
7. Canvi titularitat llicència 
 
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 canvi de titularitat de la llicència d’obra menor(OMe 128/2015), per a l’ 
adequació d’un local per destinar-lo a pensió, al carrer Torrent dels Murris ,núm. 2, 
baixos de La Garriga. 
2. Anul·lar  i deixar sense efecte la liquidació núm. 2015/00010339  
3. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  

ICIO 
 2.212,05€ Torrent dels Murris, 

núm. 2 baixos 
2015/020/000198 
2015/00011510 

Taxa 28,50€ 

 
 

 

8. 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 
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de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per 

al gos de raça American Pitbull Terrier, de nom “SAMMY”, amb núm. de xip 
982000192878760. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €. 

 
 

 
9. Aprovació del Conveni entre Ajuntament de la Garriga i l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes 
 
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. Aprovar el conveni entre Ajuntament de la Garriga i l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes, amb la finalitat de pal·liar l’aïllament i exclusió que pateixen les 
persones malaltes i disminuïts de La Garriga. 

2. Aprovar la subvenció per import de 1.500,00 € amb imputació de la despesa a 
l’aplicació pressupostària 202 31100 48007 – Subvencions, a l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes amb la finalitat de pal·liar l’aïllament i exclusió que 
pateixen les persones malaltes i disminuïts a La Garriga. 

 
 

10. Aprovació del Conveni entre Ajuntament de la Garriga i l’Associació EL FAR 
 
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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació EL FAR amb la finalitat de pal.liar l’ aïllament i exclusió que pateixen 
les persones afectades d’una malaltia mental a La Garriga i donar suport als 
malalts i a les famílies de les persones afectades. 

2. Aprovar la subvenció per import de 2.000,00 € amb imputació de la despesa a 
l’aplicació pressupostària 202 31100 48008 SAL.ASSOCIACIÓ EL FAR. La 
subvenció s’haurà de justificar abans del 31 de desembre de l’any en curs. 

 
 

 
11. Aprovació del Conveni amb la Fundació Oncovallès 
 
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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i la 
Fundació Oncovallès amb la finalitat de pal·liar l’aïllament i exclusió que pateixen 
les persones que pateixen una malaltia oncològica a La Garriga i donar suport als 
malalts i a les famílies de les persones afectades. 
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2. Aprovar la subvenció per import de 1.500,00 € amb imputació de la despesa a 
l’aplicació pressupostària 202 31100 48006 SAL.Oncovallès. La subvenció s’haurà 
de justificar abans del 31 de desembre de l’any en curs. 

 
 

 
12. Aprovació del Conveni entre Ajuntament de la Garriga i l’Associació PROGAT La 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de 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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació PROGAT La Garriga per desenvolupar el pla de control de gats de 
carrer de La Garriga i vetllar pel seu benestar. 

2. Aprovar la subvenció per import de 1.500,00 € amb imputació de la despesa a 
l’aplicació pressupostària 202 31100 48009 SAL.PROGAT. La subvenció s’haurà 
de justificar abans del 31 de desembre de l’any en curs. 

 
 

 
13. Acceptació de l’informe d’indicadors de Salut Local de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de 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 cessió gratuïta i individualitzada del corresponent Informe d’Indicadors 

de Salut Local. 
 

 
14. 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.  
Béns mobles Fitxa 

inventari 
Motiu Responsable 

2 projectors 1053 

1054 

Deteriorament Cap Àrea Servei a les 
Persones 
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7 cadires  1225 Estar en mal 
estat 

Cap Àrea Seguretat Ciutadana 

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

 
15. Aprovació adjudicació contracte menor per a la subcripció anual a la plataforma 
digital d’hisenda local  
 
Àrea funcional gestora: HIS.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. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 1211 del 
reial decret legislatiu 3/2011, de 14 d enovembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de contractes del sector públic el contracte menor de servei de subscripció anual de 
la plataforma digital d’hisenda local, per import de 4.950,00 euros i 1.039,50 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta a l’expedient. 

 
 

16. 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 7 de novembre 2015/00011477  258,12€ 
ocupació dia 28 de novembre 2015/00011478  258,12€ 
 
 

 
17. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificats tècnics,  certificat 
de règim urbanístic, certificat de compatibilitat urbanística  
 
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 les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 
expedient  liquidacio     objecte tributari  import 

2015/018/000151 2015/00010514 Sobre 
contracte  

Gestió  zona 
blava 

36,85€ 

2015/018/000152 2015/00010871 Sant 36,85€ 
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Ramon,2 

2015/018/000191 2015/00011472  Bonaire 36,85€ 

 
     expedient  liquidacio        objecte tributari        import 

2015/021/000057 2015/00010331 Sant 
Francesc,68 

64,40€ 

2015/021/000099 2015/00011396 Avg.Catalunya,9 64,40€ 

    

 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import

2015/170/000059 2015/00011397 Pompeu Fabra,23 129,91

    

 
 

 
18. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant part del mes d’octubre i 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 les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període part del mes  d’octubre de 2015 i mes de novembre de 2015,(concepte 
pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un total de 750,80€ 
 
 

 
19. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de 
desembre  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 dels Pinetons,  

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 
2015/801/00001    2015/00011476      desembre 2015            500,00€     105,€  605,00€ 
 
 

 
 

20. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes de desembre 
de 2015. 
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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 2015/00011475   desembre 2015  320,00€ 67,20€ 387,20€ 
 
 

 
21. Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al segon trimestre 
de l’exercici 2015.    Compensació  de  deutes tributaris. 
 
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 : 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de clavegueram, referent a l’exercici 2015, segon  
trimestre, per un import de 23.707,66€, concepte d’ingrés ATS.VPU.T15.Taxa 
clavegueram 2015 403 30100.  
Segon. Aprovar la factura per import de 436,91€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
301 93201 22708. 
Tercer . Declarar la compensació del deute tributari relatiu al segon trimestre de  la taxa 
de clavegueram de l’exercici 2015 (23.707,66€) ,amb la factura de gestió recaptatòria de 
dita taxa (436,91€), per un import de  23.270,75€  a favor de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 410,89 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3374/2012 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 410,89 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 3374/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 410,89 € a l’aplicació pressupostària  207 23101 48001 
ACP.POS CONTINGENCIA EMERGENCIA del pressupost municipal vigent. 

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

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 415,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3769/2013 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 415,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 3769/2013 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 515,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4278/2012 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 515,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 4278/2012 de serveis socials. 

 
 

25. Concessió d'ajut econòmic de 1.050,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
5169/2015 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 1.050,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 5169/2015 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’agost i octubre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
6902/2013 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 694,20 € 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 6902/2013 de serveis socials. 

 
 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 585,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
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8013/2014 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 585,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 8013/2014 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 475,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 253/2013 
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 475,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 253/2013 de serveis socials. 

 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 380,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 558/2012 
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 380,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 558/2012 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 380,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3246/2014 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 380,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 3246/2014 de serveis socials. 
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31. Concessió d'ajut econòmic de 517,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 483/2013 
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 517,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 483/2013 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 595/2014 
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 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 595/2014 de serveis socials. 

 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 666,08 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’agost i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3164/2012 
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 666,08 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2015 per la família que figura 
a l'expedient 3164/2012 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 666,08 € a l’aplicació pressupostària  207 23101 48001 
ACP.POS CONTINGENCIA EMERGENCIA del pressupost municipal vigent. 

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

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
6962/2013 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 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 681,24 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de setembre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
4724/2015 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 681,24 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 4724/2015 de serveis socials. 

 
 

36. Concessió d'ajut econòmic de 435,00 € 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 
4627/2013 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 435,00 € 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 4627/2013 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 645,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
7616/2013 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 645,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 7616/2013 de serveis socials. 

 
 

 
38. Concessió d'ajut econòmic de 495,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
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5443/2015 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 495,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 5443/2015 de serveis socials. 

 
 

 
39. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient 809/2014 
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 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que 
figura a l'expedient 809/2014 de serveis socials. 

 
 

 
40. Concessió d'ajut econòmic de 490,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 831/2013 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 490,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 831/2013 de serveis socials. 

 
 

 
41. Concessió d'ajut econòmic de 847,93 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de setembre  i novembre 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 : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 847,93 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de setembre  i novembre de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 6667/2014 de serveis socials. 
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42. Concessió d'ajut econòmic de 604,86 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 2290/2012 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 604,86 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 2290/2012 de serveis socials. 

 
 

43. Concessió d'ajut econòmic de 353,73 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 3651/2013 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 353,73 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de setembre i octubre de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 3651/2013 de serveis socials. 

 
 

 
44. Concessió d'ajut econòmic de 294,19 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’octubre  i novembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 851/2013 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 294,19 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família 
que figura a l'expedient 851/2013 de serveis socials. 

 
 

 
45. Concessió d'ajut econòmic de 77,51 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport per a la família que figura a l'expedient 3960/2012 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 77,51 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport per a la família que figura a l'expedient 3960/2012 de serveis socials. 
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46. Concessió d'ajut econòmic de 770,00 € corresponent al 50 % de les despeses per assistir 
al centre de dia dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 3825/2014 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 770,00 € corresponent al 50 % de les despeses per 
assistir al centre de dia dels mesos de novembre i desembre de 2015 per a la 
família que figura a l'expedient 3825/2014 de serveis socials. 

 
 

 
47. 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  545,60 €, 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. 

 
 

 
48. Restar assabentats de la justificació econòmica aprovada  pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental referent als ajuts de menjador atorgats per al curs escolar 2014/2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques Socials. 
 
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’acord d’aprovació per part del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental de les justificacions de l’Ajuntament de La Garriga corresponents als ajuts de 
menjador per al curs 2014/2015. 

 
 

 
49. Concessió subvencions de l’impost de béns immobles per a les famílies monoparentals i 
persones vídues. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques Socials. 
 
 
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 concessió de subvencions per l’impost de béns immobles per a les famílies 
monoparentals i a les persones vídues per a l’exercici 2015, de conformitat amb 
l’informe de la treballadora Social. 

 
2. Aprovar la despesa de 4.696,04 euros amb imputació pressupostària  a l’aplicació 207 
23101 48010 ACP.POS. ASS IBI.Bossa subvenció  del pressupost municipal vigent. 
 
3.Denegar la concessió de subvencions de l’impost de béns immobles per a  famílies 
monoparentals i persones vídues, de conformitat amb l’informe de la Treballadora Social,  
 
 

 
50. Aprovació conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i Càrites La 
Garriga per a la compra d’aliments, roba i altres articles de primera necessitat. 
 
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’Ajuntament de La Garriga i Càrites La 
Garriga per a la compra d’aliments, roba o altres articles de primera necessitat. 

2. Aprovar la despesa per import de 9.000,00 € amb imputació a l’aplicació 
pressupostària 207 2310048006 ACP.BEF.ASS Càrites parroquial. Banc Aliments. 

 
 

 
51. Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació 
Dones d’Ara de La Garriga. 
 
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 Dones d’Ara 
2. Aprovar la despesa a abonar a l’Associació Dones d’Ara d’un màxim de 500,00 € en  
concepte  d’activitats organitzades durant aquest any 2013, amb imputació  a l’aplicació 
pressupostària 207 23102 48008 ACP. POI ENTAssociació Dones d’Ara del pressupost 
municipal vigent. 
 
 

 
52. Aprovació  i signatura del V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de Serveis Socials, l’addenda del 2016, i 
aprovació del primer pagament d’aquest conveni. 
 
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 V Conveni interadministratiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament de Serveis Socials i l’addenda 2016 
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al esmentat conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La 
Garriga. 
2. Aprovar la despesa de 1.835,89 € corresponent al 50 % d’aportació de la previsió dels 
projectes per a l’exercici 2016. 
 
 

 
53. Aprovació del pagament de la quota de soci al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Igualtat, Salut i Cooperació 
 
 
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 corresponent a la quota de soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per un import de 1.100,00 € 
 
 

 
54. Suport a campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat 
 
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 5.023,286 € per al projecte 2782 RESPOSTA ALS 
EFECTES DEL TERRATREMOL AL NEPAL. 

2. Aprovar l’aportació de 5.023,286 € per al projecte 2833 SUPORT A 
L’ACOLLIDA DE POBLACIO REFUGIADA EN TRANSIT A EUROP A 
VICTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’AREA MEDITERRANI A. 

3. Aprovar l’aportació de 5.023,286 € per al projecte 2865 INUNDACIONS ALS 
CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUIS. 

 
 

 
55. Pròrroga del Pla d’Igualtat de Gènere de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea  d’Igualtat, Salut i Cooperaci ó. 
 
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 pròrroga del Pla d’igualtat de Gènere de La Garriga (gener 
2016/desembre 2018). 

 
 

56. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts del trimestre de setembre a desembre de 
2015 de l’activitat de ioga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
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 relació cobratòria corresponent al trimestre de setembre a 

desembre de 2015 de l’activitat de ioga, de 43 valors i d’un import de 1.275,00€ 
que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu 
públic. Ioga. 
 

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

1)    2013/405/000019                          38755100P                    25,00€ 
43)  2013/405/000053                          77061554P                    25,00€ 
Total número de valors “43”, .................................................1.275,00€ 

 
 

 
57. Aprovació de la liquidació del Cànon fixa anual Piscines la Garriga( 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 liquidació del Cànon fix anual, de  l’execici 2015, per import de 
10.499,41€ corresponent a la part proporcional al temps transcorregut des de 
l’inici de la concessió, segons contracte de gestió indirecta mitjançant concessió 
administrativa de les Piscines Municipals de la Garriga  

 
 

 
58. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de desembre 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 desembre de 2015 de 
l’activitat de karate, de 91 valors i d’un import de 2.353,40€ 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€ 
91)  2012/401/000137                          33932873F                    30,00€ 
Total número de valors “91”, .................................................2.353,40€ 

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

l’activitat de gimnàstica d’adults, de 17 valors i d’un import de 272,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica d’adults. 
 

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



 

JGL 14/12/2015 20 

     Expedient tributari                              NIF                                 Import 
1)    2012/402/000005                          52152906S                    16,00€ 
17)  2015/402/000002                          35061222E                    16,00€ 
Total número de valors “17”, .....................................................272,00€ 

 
 

 
59. Aprovació convocatòria subvenció a la propietat de la finca del Passeig, núm. 97, 
segons conveni per les visites guiades turístiques 
 
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 l’atorgament de la subvenció anual per a la propietat de la finca del Passeig, 
núm. 97, segons el conveni entre aquesta i l’Ajuntament de la Garriga per les visites 
guiades turístiques, corresponent a l’any 2015. 
2) Imputar les despeses derivades d’aquesta subvenció amb càrrec a 
l’aplicaciópressupostària 204 33600 48009 del pressupost municipal vigent, per un màxim 
de 550 €. La propietat de la finca del Passeig, núm. 97 haurà de justificar les quantitats 
efectivament destinades al pagament de l’IBI durant l’any 2015. 
 
 

 
60. Atorgament subvenció a la propietat de la finca del Passeig, núm. 39, segons conveni 
per les visites guiades turístiques. 
 
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 l’atorgament de la subvenció anual per a la propietat de la finca del Passeig, 
núm. 39, segons el conveni entre aquesta i l’Ajuntament de la Garriga per les visites 
guiades turístiques, corresponent a l’any 2015. 
2) Imputar les despeses derivades d’aquesta subvenció amb càrrec a 
l’aplicaciópressupostària 204 33600 48007 del pressupost municipal vigent, per un màxim 
de 350 €. La propietat de la finca del Passeig, núm. 39 haurà de justificar les quantitats 
efectivament destinades al pagament de l’IBI durant l’any 2015. 
 
 

 
61. Aprovació de la renovació del Conveni Interadministratiu de col.laboració per al 
desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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. Aprovar la renovació del Conveni Interadministratiu de col·laboració entre els 
Ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, El Figaró-Montmany, Les Franqueses del 
Vallès, la Garriga i Tagamanent per a l’execució del Pla Supramunicipal de 
prevenció del consum de drogues i promoció de la salut C17. 
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62. Acceptació subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat fins el 30 de novembre 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 4.526,61 €.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 
novembre de 2015, amb número d’expedient 2015/107189. 

 
 

 
63. Aprovació de les activitats de la festa de cap d’any 2015-2016 al Pavelló de Can 
Noguera. 
 
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. Aprovar les activitats de la Festa de Cap d’any 2015-2016 al Pavelló de Can 
Noguera. 

2. Aprovar la despesa del muntatge addicional de so i llums de 150 euros màxim a 
càrrec de l’aplicació pressupostària DJP. JOV. Cap D’any 206 33700 22613 
corresponent al pressupost vigent. 

3. Aprovar la despesa de les activitats de la Festa de Cap d’any 2015-2016 al Pavelló 
de Can Noguera amb un màxim de 13.500€ a l’existència de crèdit suficient i 
adequat en el pressupost municipal de l’any 2016. 

 
 

 
64. Adjudicació de la barra de bar i la gestió de la venda d’entrades de la festa de Cap 
d’Any 2015/2016 a la Garriga. 
 
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. Adjudicar la barra de bar i la gestió de la venda d’entrades a taquilla de la Festa 
de Cap d’any 2015-2016 al pavelló de Can Noguera, a l’entitat Associació Cultural 
“En Escena” amb tot els requisits de la part expositiva. 
 
 
 

 
65. Aprovació de la liquidació corresponent als comptes Sorea-Ajuntament de la Garriga, 
segon trimestre de l’exercici 2015 i  rectificació comptes primer trimestre 2015. 
 
Àrea funcional: Àrea Hisenda 
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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 : 
Primer.- Aprovar la liquidació dels comptes  entre Sorea i l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent al segon  trimestre de 2015, per un total  de 40.695,85€ a favor de 
l’Ajuntament amb el següent detall: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segon.- Rectificar la liquidació dels comptes corresponents al primer trimestre de 2015 
entre Sorea i l’Ajuntament de la Garriga, en el sentit  35.962,98€. 
Tercer.-Comptabilitar-lo al concepte d’ingrés 2015 301 39900 Ingressos liquidació 
comptes Sorea- Ajuntament de La Garriga, per un total de 76.593,56 euros (estat de 
comptes del primer i segon trimestre de l’exercici 2015). 
Quart.- Comunicar a l’empresa SOREA S.A.U que anotin que per l’arrodoniment dels 
decimals, surt un cèntim de més del que es proposa. 
 
 

 
66. Aprovació del preu públic de curs preparatori de la part específica de la prova d’accés 
per a cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD), per aquest curs 2015-2016 
 
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 el següent preu públic: 
 
CURS PREPARATORI DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D’ACCÉS PER A 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES  I DISSENY 
Durada: del 20 de gener al 6 de maig de 2016 (198h) 
Horari: dimecres, dijous i divendres, de 17 a 21.30 h 
Quota inicial: 150.00 € 
Pagaments mensuals: 51,67 € (3 pagaments de febrer a abril) 
 
 

 
67. Baixa de la liquidació de la quota inicial i assegurança, corresponent a l’alumna 
G.M.M., matriculada al Cicle formatiu d’Assistent al producte gràfic interactiu del curs 
2015/16 de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 
 
 

Cànon a favor de l’ajuntament        6.709,51 €  
Fons de Reposició      32.861,34 €  
Fons Social         1.125,00 €  
Consums municipals pendents cobrament -           65,27€ 
Total a liquidar       40.630,58€  
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68. Aprovació de la relació cobratòria del mes de desembre de 2015 de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga del curs 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. Aprovar la relació cobratòria del mes de desembre de 2015 de l’EMAD, de 217 
valors i import 8.184,45 €; imputats al concepte pressupostari 15 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 

 Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 
   Expedient tributari                             NIF                                    Import 
  1)    2015/104/000003                       46535063Z                            42,13 € 
  217)  2015/110/000024                     78740557B    41,42 € 

    Total número de valors “213” ................................................8.184,45 € 
 

 
 

69. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes de novembre de 2015, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) ) i de l’escola Municipal d’Educació (EME) de la 
Garriga i baixa de les liquidacions de l’alumna J.R.S. del taller de ceràmica del curs 
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. Aprovar la liquidació, per un import total de 777,57 €; 547,57 € corresponents al 
concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD” i 230,00 € corresponents 
al concepte pressupostari 201 34205 “ENS.P04.PP.EME” del Pressupost Municipal 
vigent. 

 
2. Donar de baixa els imports de les liquidacions de l’alumna J.R.S., corresponents al 

taller d’adults de ceràmica de l’EMAD del curs 2015/16:  
 

Nom 
alumna 

Nom 
titular 

DNI titular 
Núm. 
càrrec 

Núm. valor 
Núm. 
expedient 

Import 
total 

J.R.S J.R.P 52142143Q 2015/90 2015-10383 2015/101/29 53,15 € 
J.R.S J.R.P 52142143Q 2015/361 2015-10382 2015/110/39 41,42 € 

 
 

 
70. Aprovació de la memòria econòmica i acceptació del cànon corresponent al casal de 
Lleure, casal Multiesportiu i casal de Setembre de l’any 2015  
 
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 : 
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1. Aprovar la memòria econòmica del servei públic del Casal de Lleure, Casal 
Multiesportiu i Casal de Setembre de l’any 2015, i acceptar l’abonament del cànon 
corresponent per un import de 4.072,40. 

 
 

 
71. Atorgament i abonament dels ajuts per al servei de menjador a les famílies de l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues, corresponents a la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, per a l’any 
2015  
 
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. Atorgar l´abonament de l’import corresponent a cadascuna de les 3 famílies 
becades, en concepte d’ajut al servei de menjador de l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, durant l’any 2015, següents: 

Alumne/a Titular 

Import que han 
pagat de servei de 
menjador durant 
l’any 2014* 

% que toca 
de subvenció 
a cada 
família 

Import a 
abonar a les 
famílies 
becades 

JMBC SCS 1.099,92 € 50,12 % 1.099,92 € 
NRG JBO 0,00 € 0,00 % 0,00 € 
BSB ASM 1.094,73 € 49,88 % 1.094,73 € 
       100,00%      2.194,65 € 

 
2. Denegar l’ajut al servei de menjador de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, 

durant l’any 2015, segons les consideracions que consten a la part expositiva, a les 
famílies següents: 

 
 

SOL·LICITUD DENEGADA  
Titular Alumne/a Motiu denegació 
JBC XBV La suma dels ingressos de la 

unitat familiar sobrepassa 
l’import màxim del barem  

AMH AMM La suma dels ingressos de la 
unitat familiar sobrepassa 
l’import màxim del barem 

LRB JMR La suma dels ingressos de la 
unitat familiar sobrepassa 
l’import màxim del barem 

EAM MAG La sol·licitud s’ha presentat fora 
del termini establert 

 
 
 

 
72. Aprovació de la relació cobratòria del mes de desembre de 2015 de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, corresponent al curs 2015/16  



 

JGL 14/12/2015 25 

 
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 relació cobratòria del mes de desembre de 2015 (quota mensual de 
desembre de 2015 i servei de menjador de novembre de 2015) de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 128 valors i d’import 18.536,63 €. 
 
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les següents dades: 
 Expedient tributari       NIF                Import  
 1) 2015/301/000039  24123745B  110,23 € 
 128) 2015/304/000007             38134311N    17,26 € 
 Total número de valors “128” ................................ 18.536,63 € 
 

 
 

73. Contracte menor d’adquisició de mobiliari urbà per la millora de la via pública (expt. 
023/15) 
 
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. 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 d’adquisició de mobiliari per la 
millora de la via pública, per un import de 3.802,00 euros i 798,42 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
74. Contracte menor corresponent al servei de renovació de la tanca perimetral de les 
pistes de petanca del parc dels Pinetons 
 
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. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor relatiu al servei de renovació de la 
tanca perimetral de les pistes de petanca del parc dels Pinetons, per un import de 
4.500,58 euros i 945,12 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
75. Contracte menor per l’execució dels treballs de desbrossat del tram del riu Congost 
entre el pont del C/Moranta i el C/Can Noguera 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
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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. 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 del C/Moranta i el pont del C/Can 
Noguera, per un import de 7.230,57 euros i 1.518,42 euros d’IVA, atès el pressupost 
que consta en l’expedient. 

 
 

 
76. Acceptació ajut de recurs tècnic consistent en l’elaboració d’un estudi de canvi de 
model del servei de recollida de residus al municipi 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. Acceptar l’ajut de recurs material de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en l’elaboració d’un estudi de canvi de model 
del servei de recollida de residus al municipi de la Garriga, amb codi XGL 
15/Y/213005, i número d’expedient 2015/7168. 

 
 

 
77. Sol·licitud ajut econòmic dins el programa de suport econòmic als municipis per a la 
neteja de lleres i restauració de l’entorn fluvial 
 
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. Sol·licitar una subvenció al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per 

un import total de 21.759,66€ corresponent al 50% del pressupost total de les 4 
actuacions detallades a la part dispositiva d’aquest acord, d’acord amb els programes 
de suport als municipis i pla de custòdia d’espais fluvials per a l’any 2013, dins 
l’apartat de suport per a la restauració de l’entorn fluvial, per dur a terme les tasques 
de neteja selectiva i eradicació de plantes invasores al riu Congost al seu pas per la 
Garriga, i desglossat de la següent manera: 

• 7.833,54€ corresponent als treballs de conservació i manteniment del marge 
esquerre d’un tram urbà del riu Congost a la Garriga (des de la resclosa del 
centre de visitants fins al pont del carrer la Doma). 

• 5.142,50€ corresponents als treballs forestals de retirada d’arbres caiguts en el 
camí fluvial de la Garriga-el Figaró. 

• 4.409,12€ corresponent als treballs de desbrossat del tram del riu Congost, 
entre el pont de Can Jacob i el pont del carrer Moranta (zona els Pinetons). 

• 4.374,50€ corresponent als treballs de desbrossat del tram del riu Congost, 
entre el pont del C/Moranta i el pont del C/Can Noguera. 

 
2. Trametre l’esmentat acord juntament amb la documentació exigida al programa de 

suport als municipis i Pla de custòdia d’espais fluvials per a l’any 2013 al Consorci 
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs. 
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3. Facultar a la Sra. alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui 
necessari per a la constància i efectivitat del present acord. 

 
 

 
78. Contracte menor d’obres pel manteniment de la instal·lació elèctrica de l’escola 
Tagamanent 
 
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. 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 pel manteniment de la instal·lació 
elèctrica de l’escola Tagamanent, per un import de 23.559,57 euros i 4.947,51 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
79. Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació (expt. 037/15) 
 
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 Bar, subjecte a Comunicació Ambiental,  

en l’immoble situat a la Plaça de l’Església, núm. 7 baixos d’aquest municipi, amb una 
superfície útil de 44,76m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la 
persona titular de la mateixa. 

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

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Comunicació ambiental 
Informe sanitari 
 

2015/000011499 
2015/170/00062 

 

288,68€ 
277,96€ 
 

 
 

 
80. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 040/15) 
 
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 centre docent, subjecte a Comunicació 
prèvia, en l’immoble situat al Carrer Manel Raspall, núm. 8-12 d’aquest municipi, amb 
una superfície útil de 983,75m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de 
la persona titular de la mateixa.   

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de centre docent, que seguidament es 
relaciona: 
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Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2015/000011500 
2015/170/00034 

 
237,13€ 

 
   

 
 

81. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 044/15) 
 
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 d’escola de dansa, subjecte a comunicació 

prèvia, situat al C/Consell, núm. 7 baixos d’aquest municipi, amb una superfície útil 
de 179,84m2,  que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular 
de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat d’ escola de dansa que seguidament es 
relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
 

2015/000011501 
2015/170/00088 

 

 
   25% 
(-72,17€) 

288,68€ 
 

         
 

 
82. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 051/15) 
 
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 de distribució de maquinària 

d’injecció de plàstic, subjecte a comunicació prèvia, situat al C/Francesc Macià, núm. 
66 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 364,85m2,  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 de distribució de 
maquinària que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació 
prèvia 
 

2015/000011502 
2015/170/00042 

 
237,13€ 
 

         
 

 
83. Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació (expt. 053/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
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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 Bar, subjecte a Comunicació Ambiental, 

en l’immoble situat a la Carretera Nova, núm. 69 baixos d’aquest municipi, amb una 
superfície útil de 99,80m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la 
persona titular de la mateixa. 

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

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Comunicació ambiental 
Informe sanitari 
 

2015/000011503 
2015/170/000063 

 

288,68€ 
277,96€ 
 

 
 

 
84. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 058/14) 
 
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 pa i pastisseria amb 
zona de degustació, subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en el carrer 
Banys, núm. 56 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 154,24m2, 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 pa i pastisseria 
amb zona de degustació que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
Manipulació d’aliments 

 
 

2015/000011504 
2015/170/00041 
 

 

237,13€ 
277,96€ 
 

 
 
 

 
85. 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 71 hores en el mes 
de novembre, la quantitat de 106,5 euros amb càrrec a la partida 15 203 33000 
15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat. 

 
 

 
86. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes de novembre 2015 
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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: 

 
Personal Àrea d’Esports Novembre  2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Substitució 
Rodo 

 
       15 

  
          4 351,03 

 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Muntar i 
desmuntar 
bateco de 
3/3 de, 

vigilància 
concert de 
Mexcla’t 

 
 
 

13,75  
 
  

  
 
        
         9,5 422,74€ 

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Muntar i 
desmuntar 
bateco de 

3/3 de 
pista 

 
     13,75 

  

  

224,95€ 

 
 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Muntar i 
desmuntar 
bateco de 
3/3 de, 

vigilància 
concert de 
Mexcla’t 

 
 
 

10  
 
  

  
 
        
 163,60€ 

 
  

  
  
       

 
 1.162,32€ 

 
 

 
87. Gratificacions treballs extraordinaris personal de Secretaria per assistir en les bodes 
civils 
 
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: 
 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils  2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  
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Administrativa 
de Secretaria  
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

 
       5 

  
           89,25  

Secretaria de 
l’Alcaldia 
    (C2) 

Matrimoni 
civil 

 
    2,50 

  
44,63 

 
  

     7,50 
  
       

 
 133,88€ 

 
 

 
88. Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA LOCAL mes novembre 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 de novembre 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 

 

Càrrec H.Diürna 
Festiva 

H.Noctur
na Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Noctur

ns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Diete

s 

T.Dies 
Dietes/€ 

Total 

Agent     0,00               -   €  2     19,82 €  3        44,64 €         64,46 €  

Agent     0,00               -   €  1       9,91 €  1        14,88 €         24,79 €  

Agent     0,00               -   €  1       9,91 €  0               -   
€  

         9,91 €  

Agent   4 4,00        83,28 €  7     69,37 €  4        59,52 €       212,17 €  

Agent     0,00               -   €  0            -   €  3        44,64 €         44,64 €  

Agent     0,00               -   €  7     69,37 €  4        59,52 €       128,89 €  

Agent 4   4,00        71,40 €  7     69,37 €  4        59,52 €       200,29 €  

Agent     0,00               -   €  0            -   €  2        29,76 €         29,76 €  

Agent     0,00               -   €  7     69,37 €  2        29,76 €         99,13 €  

Agent     0,00               -   €  0            -   €  4        59,52 €         59,52 €  

Agent     0,00               -   €  7     69,37 €  3        44,64 €       114,01 €  

Caporal     0,00               -   €  0            -   €  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               -   €  7     69,37 €  3        44,64 €       114,01 €  

Agent     0,00               -   €  7     69,37 €  4        59,52 €       128,89 €  

Agent     0,00               -   €  9     89,19 €  3        44,64 €       133,83 €  

Agent     0,00               -   €  0            -   €  4        59,52 €         59,52 €  

Caporal     0,00               -   €  0            -   €  2        29,76 €         29,76 €  
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Agent     0,00               -   €  0            -   €  3        44,64 €         44,64 €  

Caporal     0,00               -   €  0            -   €  4        59,52 €         59,52 €  

Agent     0,00               -   €  7     69,37 €  4        59,52 €       128,89 €  

Agent 4   4,00        71,40 €  7     69,37 €  4        59,52 €       200,29 €  

  8 4 12 

     
 

 226,08 €  

 
 

90 

  
 

891,90 €  

 
 

72 

  
 

1.071,36 €  

  
 

2.189,34 €  

 
 

 
89. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes d’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 per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports Octubre  2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

 
 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Substitució 
Josep 

Gascó i 
Ramon 
Coma, 

partits de 
futbol 

 
 

 
15,75 

     
 
          1                     

 
 
 
          

       
 
 
       1,5 

 
 

306,75€ 

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Substitució 
Juanjo del 

Moral 

 
14 

  
249,90€ 

 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Concert de 
swing 

 
 
  

 
  

  
 
       8 166,56€ 

 
  

  
  
       

 
 723,21€ 

 
 

 
90.  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  14 de desembre de 2015 per un 
import de 181.161,30€  
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91. Acceptació subvenció PUOSC 2012 – Modernització de l’enllumenat públic 
 
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'ajuda de 250.000 euros inclosa en el programa esmentat per finançar l'obra 

Modernització de l’enllumenat públic, i la normativa aprovada per desenvolupar el 
Pla. 

2. Designar a l’enginyer municipal la direcció facultativa. 
 
 
 

 
Finalitzats els assumptes objecte de la sessió, la presidència l’aixeca quan són les 21 hores i 
35 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  
 
 


