EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE
NOVEMBRE DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
30 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 16 de novembre de 2015.

2. Obra Major
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir la llicència d’obra major en el carrer Can Xic Corder, núm. 18, de La Garriga
(Oma 25/2015)
2. Aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, (ordenança
I04), i la taxa de llicència urbanística segons ordenança T06, que seguidament es
relaciona:
Objecte tributari

Liquidació

Concepte
ICIO

Can Xic Corder, 2015/000011427
18
2015/020/000188

Import
10.622.99 €

TaxaOMa

128,90 €

Taxa
clavegueram

143.36 €

TOTAL.............................................................................................10.895.25€
4. Donar trasllat del present acord als interessats.
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3. Obres Menors
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a :
A) ( OMe 147/2015)
Descripció de l’obra:
Instal·lació de plaques solars per a calefacció a l’Avinguda Ramon Ciurans, parcel·la 5 ,
naus 1-3 Polígon Industrial Congost de La Garriga.
B) ( OMe 150/2015).
Descripció de l’obra:
Pintar la façana mitjançant bastida no superior a 3 metres d’alçada ,al Passeig, núm. 28
de La Garriga.
C) (OMe 117/2015)
Descripció de l’obra:
Reformes interiors consistents en realitzar uns banys a la zona d’entrada a la sala de
fisioteràpia i canviar d’ubicació de l’escala entre planta baixa i primera , al carrer
Llerona, núm. 2 ,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
Avinguda Ramon
Ciurans, parcel·la
5 , naus 1-3
Polígon Industrial
Congost
Passeig, 28

Llerona, 2

Liquidació

Concepte
ICIO

2015/00011426
2015/020/000187
2015/00011432
2015/020/000190
2015/00011433
2015/020/000191

Taxa
ICIO
Taxa
ICIO

Taxa

Import
128.40 €
28,50 €
7.14 €
2,85 €
1.554,00 €
28,50 €

TOTAL.........................................................................................1.749,39 €

4. Rases i Serveis
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir les següents llicències de rases i serveis a:
A) (O Me 136/2015)
Descripció de l’obra:
Reforma d’aparellatge de M.T. i B.T. del centre de transformació ET 245 Fontserè per tal
d’ampliar la potència, al carrer Caritat, núm. 1 , de La Garriga.
B) ( (OMe1137/2015)
Descripció de l’obra:
Reforma d’aparellatge de M.T. i B.T. del centre de transformació ET 240 Torrent dels
Murris per tal d’ampliar la potència, al carrer Avi Musquera – Tagamanent (UTM
0258412DG4105N), de La Garriga.
C) (OMe144/2015)
Descripció de l’obra:
Obertura de rasa de 41ml x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Torrent dels Murris, núm. 55 ,de La
Garriga.
D) (OMe 145/2015)
Descripció de l’obra:
Obertura de rasa de 21ml x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a
subministrar gas natural a nous abonats ,al carrer Llerona, núm. 90, de La Garriga.
E) (OMe 149/2015)
Descripció de l’obra:
Obertura de cala de 3 x 2 m per anul·lació d’escomesa per fuita de gas a la Carretera de
Vic, núm. 32, de La Garriga.
F) (OMe 151/2015)
Descripció de l’obra:
Obertura de rasa de 41ml x 0,40 metres quadrats i connexió d’un ramal per a
subministrar gas natural a nous abonats, al carrer Marinada, núm. 9, 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

Caritat, núm. 1

2015/000011419
2015/020/000182

Avi Musquera – 2015/000011420
Tagamanent
2015/020/000183

Torrent
dels 2015/00011421
Murris, núm. 55
2015/020/000184

ICIO
Taxa
O.Me
ICIO
Taxa
O.Me
ICIO
Taxa

JGL 16/11/2015

Import
522.35€
28,50€
430.95€
28,50€
112.06€
28,50€

3

O.Me
ICIO
Llerona, núm. 90

Ctra. Vic,núm. 32

Marinada, núm. 9

2015/00011422
2015/020/000185

2015/00011423
2015/020/000186

2015/00011430
2015/020/000189

58.83€

Taxa
O.Me
ICIO

28,50€
25.71€

Taxa
O.Me
ICIO

28,50€
114.87€

Taxa
O.Me

28,50€

TOTAL......................................................................................1.435,77 €

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

Quantitat a retornar

Banys, 11. 2n, 1a

150€

Banys, 166. 3r, 1a

150€

Ripollès, 4

3.234€

6. Retorn fiances de vial i urbanització
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents:
Situació obra

Quantitat a retornar

Ripollès, 4.

2.100 €

JGL 16/11/2015

4

7.Desistiment llicència OMe 118/2015 per a la reforma de claveguerons soterrats i
realització dues noves connexions al clavegueram
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Acordar el desistiment de la llicència d’obres (OMe118/2015), per a per reformar els
claveguerons soterrats i realitzar dues noves connexions al clavegueram del carrer Anselm
Clavé, núm. 50, de La Garriga.
2. Anul·lar i deixar sense efecte de la comptabilitat municipal, l’expedient tributari
2015/020/000153, liquidació 2015/0009161 import 646,90 euros.
3. Anul·lar i deixar sense efecte de la comptabilitat municipal, l’expedient tributari
2015/500/00008, liquidació 2015/0009162 i 2015/0009163 import 286,72 euros.
4. Requerir el pagament de la taxa llicència obra menor de 28,50 euros.

8 .Desistiment Informe adequació habitatge per a reagrupament familiar
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Admetre el desistiment de l’ Informe d’adequació de l’habitatge per a reagrupament
familiar d’estrangers al carrer de La Mercè, núm. 5, de La Garriga.
2. Retornar l’import de 36,00 euros de la taxa per l’ expedició proposta –informe
habitatge per reagrupament familiar, per un import de 36,00€ de la liquidació número
2015/0000010309 i núm. Expedient 2015/021/000089, a nom de Jessie Vermug Balondo
3. Donar trasllat del present acord a l´interessat.

9. Denegació llicències rases i serveis
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1.Denegar la següent llicència de rases i serveis (OMe 139/2015 )
Descripció de l’obra
Desplaçament de 50 cm d’un pal de fusta per construcció d’un habitatge unifamiliar al
Carrer Rodamilans, núms. 1-3, de La Garriga.

10. Aprovació de la modificació de llicència ( OMa 13/2015)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la modificació de llicència d’obra major : La Doma, 29 La Garriga (Oma
13/2015)
2. Aprovar la liquidació número 2015/00011429 import 128,90 euros, segons ordenança
T06, article 9.4. per la modificació de llicència obra major, expedient tributari
2015/020/000105.
3. Aprovar la devolució de 21,05€ diferència entre la liquidació corresponent a la part del
nou ICIO de 488,55€ (base imposable 12.213,96€ x 4%) i la liquidació número
2015/0007535, de 509,60€ (base imposable 12.739,92€ x 4%)

11. Aprovació projecte d’execució de les obres de millora piscines municipals 1a fase
(anualitat 2015).
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme / Esports
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar el projecte de Reforma interior de les piscines municipals” 1 a fase, anualitat
2015, per un import de 181.162 € IVA a banda, presentat per l’empresa concessionària
del servei de les piscines municipals.
2. Determinar que l’execució de les obres de millora les instal·lacions de les piscines
municipals ja que forma part de les inversions de millores proposades pel
concessionari i al seu càrrec.
3. Sotmetre l’expedient a informació pública.

12. Acceptació redistribució subvencions Programa complementari de suport a les
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis locals de la
Diputació de Barcelona
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Acceptar la redistribució que s’indica a continuació dels ajuts concedits en el marc del
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
prestació adequada de serveis locals de la Diputació de Barcelona.

Actuació

Codi XGL

Millora de l’accessibilitat en diverses zones de la
Garriga
Millora
de
l’eficiència
energètica
de
l’enllumenat públic de la Garriga
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50.000,00

58.000,00
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13. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del
contracte de servei d’inspecció i manteniment dels diferents parcs infantils de titularitat
municipal
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel servei d’inspecció i
manteniment dels diferents parcs infantils de titularitat municipal
2. Autoritzar la despesa de 30.347,12 euros i 6.372,89 euros d’IVA amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 403 15320 21501 VPU.VP.Jocs infantils.Manteniment
desglossada de la següent manera:
•
•
•
•

Anualitat 2016 : 7.586,78 euros i 1.593,22 euros d´IVA
Anualitat 2017 : 7.586,78 euros i 1.593,22 euros d´IVA
Anualitat 2018 : 7.586,78 euros i 1.593,22 euros d´IVA
Anualitat 2019 : 7.586,78 euros i 1.593,22 euros d´IVA

3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
4. Procedir a convidar empreses capacitades per dur a terme l’objecte contractual:
14. Contracte menor pels treballs d’asfaltat de 300 m2. al carrer Cirerers de La Garriga.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
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 pels treballs
d’asfaltat del carrer Cirerers, per un import de 6.090,00 euros i 1.278,90 euros
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient.

15. Concessió d'ajut econòmic de 450,00 € 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
3581/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 450,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per la família que figura a
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l'expedient 3581/2013 de serveis socials.

16. Concessió d'ajut econòmic de 821,25 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
dels mesos de juliol, agost i setembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient
5210/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 821,25 € corresponent al 75 % de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol, agost i setembre de 2015 per la família que
figura a l'expedient 5210/2013 de serveis socials.

17. Concessió d'ajut econòmic de 795,00 € 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
4549/2015 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 795,00 € 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 4549/2015 de serveis socials.

18. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € 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
6886/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € 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 6886/2013 de serveis socials.

19. Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos d’octubre i novembre de 2015 per a la família que figura a
l'expedient 1574/2013 de serveis socials.
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 750,00 € 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 1574/2013 de serveis socials.

20. Concessió d'ajut econòmic de 425,50 € 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
4342/2015 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 425,50 € 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 4342/2015 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 425,50 € 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.

21. Concessió d'ajut econòmic de 445,87 € 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 979/2013
de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 445,87 € 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 979/2013 de serveis socials.

22. Concessió d'ajut econòmic de 455,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer
dels mesos de juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4415/2012 de
serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 455,00 € corresponent al 50 % de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol i agost de 2015 per la família que figura a
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l'expedient 4415/2012 de serveis socials.

23. Concessió d'ajut econòmic de 450,00 € 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
6805/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 450,00 € 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 6805/2013 de serveis socials.

24. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € 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
1163/2015 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 300,00 € 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 1163/2015 de serveis socials.

25. Concessió d'ajut econòmic de 412,50 € 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 9717/2013
de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 412,50 € 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 9717/2013 de serveis socials.

26. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € 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 325/2014
de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 600,00 € 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 325/2014 de serveis socials.

27. Concessió d'ajut econòmic de 117,78 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament d’aigua i llum del mes d’octubre de 2015 per a la família que figura a
l'expedient 664/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 117,78 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament d’aigua i llum del mes d’octubre de 2015 per la família que
figura a l'expedient 664/2013 de serveis socials.

28. Concessió d'ajut econòmic de 292,43 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament d’aigua dels mesos d’abril i octubre, de llum del mesos de maig i juliol i
gas del mes de febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 2876/2014 de serveis
socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 292,43 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament d’aigua dels mesos d’abril i octubre, de llum del mesos de maig i
juliol i gas del mes de febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient
2876/2014 de serveis socials.

29. Concessió d'ajut econòmic de 173,02 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament de llum dels mesos de març, maig i juliol de 2015 per a la família que
figura a l'expedient 3857/2012 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 173,02 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament de llum dels mesos de març, maig i juliol de 2015 per a la família
que figura a l'expedient 3857/2012 de serveis socials.
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30. Concessió d'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75% de les despeses de
transport per a la persona que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75 % de les despeses de
transport per la família que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials.

31. Concessió d'ajut econòmic de 273,00 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador de setembre a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient
4684/2012 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 273,00 € corresponent al 50 % de les despeses de
menjador de setembre a desembre de 2015 per la família que figura a l'expedient
4684/2012 de serveis socials.

32. Concessió d'ajut econòmic de 273,00 € corresponent al 50% de les despeses de
menjador de setembre a desembre de 2015 per a la família que figura a l'expedient
3444/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 273,00 € corresponent al 50 % de les despeses de
menjador de setembre a desembre de 2015 per la família que figura a l'expedient
3444/2013 de serveis socials.

33. Revisió de béns mobles ubicats a Ràdio Silenci
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Donar d’alta a l’inventari municipal els béns que figuren a la relació de béns localitzats
físicament que no figuren a l’inventari municipal, amb valor 0 euros per considerar que
estan totalment amortitzats o comprats amb capítol 2
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2. Donar de baixa de l’inventari municipal els béns que hi figuren i que no s’han localitzat
físicament.
Relació de béns localitzats físicament que no figuren a l’inventari municipal:
Bé
Classificació Nombre
Impressora
300104
1
Grabadora directe
330202
2
DVD
330202
2
Micròfon
340101
8
Dist cascs
340101
1
Mesclador micròfons (mixer micros)
340101
1
Armariet metal·lic (rack mixers)
330102
1
Minidisc DECK
330202
1
CD1 MP3/USB
330202
1
Switch pantalles
300102
1
Switch ethernet
300102
1
Relació de béns que figuren a l’inventari municipal i que no s’han localitzat físicament:
Bé
PC
Receptor senyal (unitat mòbil)

Classificació Nombre Número fitxa
1491
300104
4
928
340101
1

34. Revisió de béns mobles ubicats a can Raspall-Mayol
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Donar de baixa de l’inventari municipal els béns següents:
Bé
Cadira
Taula
Calaixera
Armari
Expositor
Sofà
Butaca

Classificació Nombre Número fitxa
1312
330102
56
1313
330102
16
1314
330102
7
1315
330102
15
1316
330102
9
1317
330102
2
1318
330102
2

2. Anotar a l’inventari municipal el trasllat dels béns següents:

Bé
Panell
expositor

Número Centre on s’ha traslladat
Classificació Nombre fitxa
1320 0023 Centre de visitants
3
330102
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35. Concessió de la reducció de les quotes mensuals i trimestrals de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny de la Garriga (EMAD) i de l’Escola Municipal d’Educació (EME) per al
curs 2015/16.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
La Junta de Govern Local, per 3 dels membres assistents, i l´abstenció del Sr. Israel Molinero
Blanco (ICV-EUiA-e), essent 5 els de dret i de fet de la Junta, acorda :
1. Concedir la reducció del 25% en les quotes mensuals i trimestrals de l’EMAD i de
l’EME, durant el curs 2015/15 als següents alumnes:

Curs
Taller infants
Taller infants
en anglès
Anglès
Elementary i
Anglès
Intermediate

28,79 €
32,90 €
32,90 €

P02 6.a

Núm de
registre
d’entrada de
sol·licitud
5863/2015

P02 6.a

5431/2015

128,00 €

P04 6.a

5427/2015

Quota
mensual

Tipologia
de
reducció*

36. Aprovació de les liquidacions corresponents a la quota inicial del curs 2015/16 de
l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich (EMM).
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar les liquidacions corresponents a la quota inicial del curs 2015/16 de
l’Escola Municipal de Música “Josep Aymerich”, per un import total de 3.908,00
€, corresponent al concepte pressupostari “15 201 34200 “EDU.P01.PP.EMM” –
Import Estudis reglats” del Pressupost Municipal vigent.

37. Aprovació del compte d’explotació del curs 2014/15 de l’EBM Les Caliues, aprovació
curs 2015/16 i aplicació de l’excedent.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar el compte d’explotació i l’informe econòmic presentat per l’empresa
concessionària corresponent al curs 2014/15.
2. Aprovar el pressupost presentat per al curs 2015/16.
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3. Aprovar la destinació del romanent segons la proposta, és a dir, 4.628,67 € per fons
d’inversió del pressupost 2015/16, 12.500,14 € per eixugar desequilibris de propers
cursos i 13.579,74 € per a despeses de manteniment, reposició, conservació i
inversió de l’escola per al curs 2015/16.
4. Comunicar el present acord als interessats.

38. Aprovació primera certificació de les obres de construcció d’un col·lector en alta,
estació de bombament EDAR i del nucli de Gallicant de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la primera certificació de les d’obres corresponent a l’execució de les
obres de millora de l’accessibilitat de diversos carrers de la Garriga, per un import
de 33.536,63€ (IVA inclòs)

39. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt.
057/15)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria, situada a la
Carretera Nova, núm. 66 del terme municipal, amb una superfície útil de 49,09m2, el
qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de
l’esmentat establiment.
2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 28
de maig de 2007, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que sigui
objecte de nova autorització.
3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria
que seguidament es relaciona:
Concepte

Liquidació/Expt.

Bonificació

Import

Comunicació
prèvia

2015/000011401
2015/170/00060

50%
-64,95€

129,91€

Total: ....................................................................................... 64,95 €

40. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 056/15)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de sabates i complements,
subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en el carrer Banys, núm. 156
d’aquest municipi, amb una superfície útil de 131m2, 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 sabates i
complements que seguidament es relaciona:
Concepte

Liquidació/Expt.
2015/000011417
2015/170/00061

Bonificació

Import

50%
237,13€
(-118,56€)
Total: ............................................................................................... 118,56 €
Comunicació ambiental

41. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 054/15)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’articles de regal i
complements, subjecte a comunicació prèvia, en l’immoble situat a la Plaça de Can
Dachs, núm. 6 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 49,01m2, que es podrà
iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall d’articles de regal i
complements que seguidament es relaciona:
Concepte
Comunicació prèvia

Liquidació/Expt.
2015/000011414
2015/170/00049

Bonificació

Import

25%
(-59,28)

237,13€

42. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 045/15)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’oficina immobiliària, subjecte a
comunicació prèvia, en l’immoble situat al carrer Calàbria, núm. 4 d’aquest municipi,
amb una superfície útil de 44,71m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat
de la persona titular de la mateixa.
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat d’oficina immobiliària que
seguidament es relaciona:
Concepte

Liquidació/Expt.

Bonificació
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Comunicació prèvia

2015/000011415
2015/170/00050

50%
(-118,56)

237,13€

43. Autorització VI Cursa Sant Silvestre del club d’atletisme les Tortugues de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar al club d’atletisme les Tortugues de la Garriga a organitzar la VI Cursa
Sant Silvestre de la Garriga el proper dijous 31 de desembre de 2015 a les 18.00h.
2. Aprovar la despesa de 265,23€ corresponent a la megafonia, que s’imputarà a
l’aplicació pressupostària 15 205 34101 22611 ESP. Activitats esportives.
Megafonia, del pressupost municipal vigent.
3. Aprovar la despesa de 168,00€ corresponent a l’ambulància, que s’imputarà a
l’aplicació pressupostària 15 205 34101 22609 ESP. Activitats esportives.
Ambulàncies, del pressupost municipal vigent.
4. Cedir les següents infrastructures: 6 taules, 8 cadires, 40 tanques, 4 contenidors (2
d’orgànic, 1 de plàstic i 1 de rebuig).

44. Adjudicació de les subvencions dels Jocs Escolars 2014/2015
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea d’Esports a centres
educatius (instituts i escoles), en el marc de la normativa general per a la
concessió d’aquestes subvencions, segons la relació que s’annexa a continuació:
CENTRE
INSTITUT BLANCAFORT
ESCOLA PUIGGRACIÓS
ESCOLA TAGAMANENT
ESCOLA SANT LLUÍS
ESCOLA PINETONS
ESCOLA GIROI

SUBVENCIÓ
2014/2015
3.470,03€
3.692,95€
1.636,17€
1.671,92€
1.488,96€
2.039,96€

NIF
G64870942
G08854655
G08954414
R0801782D
G61792107
G63616585

45. Lloguer del Teatre de la Garriga, el dia 12 de desembre 2015
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del teatre el dia
12 de desembre de 2015 de 15:00h a 19:00h per poder realitzar un espectacle de
Nadal, d’acord amb la instància de data 12 de novembre de 2015 i número de
registre 5935/2015.
2. Aprovar la liquidació per un import de 655,53€, en concepte de lloguer del Teatre
de la Garriga pels dies i hores esmentats.

46. Aprovació Conveni de col·laboració
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. .- Aprovar la signatura del conveni per tal de regular l’actuació del dia 31 de gener
de 2016 per fer la representació de l’espectacle Milim.

47. Aprovació Conveni de col·laboració Associació Cultural de la Garriga Fem Pastorets
2015-2016
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Garriga i l’Associació cultural de la Garriga Fem Pastorets per a la representació
de l’espectacle “Els Pastorets” al Teatre de la Garriga els dies 25, 26, 27 de
desembre de 2015 i 9 de gener del 2016.
2. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 203 33300 48009 CUT.Teatre
municipal.Conveni Assoc.Cult.Fem Pastorets del Pressupost Municipal de l’any
2015 per un import màxim de 8.8326€, i de 2.944€ l’any 2016, un cop feta la
recaptació efectiva i descomptat els drets d’autor i les despeses de gestió bancària
per la venda d’entrades.

48. Aprovació de la Programació de la Temporada estable del Teatre de la Garriga El
Patronat de febrer a juny del 2016.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la programació de la temporada estable de febrer a juny de 2016 del
Teatre de la Garriga El Patronat presentada per l’Àrea de Serveis a les Persones.
Cultura.
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49. Acceptació de la subvenció pel desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogues i
Promoció de la Salut C17 durant el 2015
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, Àrea d’atenció a les
persones pel desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la
Salut C17 durant el 2015 per un import de 20.000€.

50. Aprovació dels preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la revetlla de Cap
d’any.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
Primer. Aprovar els preus públics d’entrada anticipada i taquilla de la revetlla de Cap
d’any. Els preus que es proposen per l’entrada a la revetlla són:
5 euros entrada anticipada
8 euros a taquilla
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el tauler d’anuncis i edictes d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de quinze dies hàbils, dins els quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentessin
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat.

51. Relació obligacions reconegudes
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 30 de novembre de 2015 per un
import de 469.477,09 €.

52. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració per al desenvolupament del pla
de dinamització comercial 2015.
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria

JGL 16/11/2015

19

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració per a l’execució del projecte
de dinamització comercial de la Garriga.
2. Imputar la despesa de 8.000,00€ que consta en el conveni a càrrec de la aplicació
pressupostària 15 304 43110 48006 COI. ASIC/Aprop SQ Subvenció.

53. Aprovació de les activitats Nadal 2015 - 2016
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i emprenedoria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :

1. Autoritzar la celebració de les activitats detallades a la part expositiva.
2. Aprovar les despeses corresponents a les activitats detallades i imputar-les a la
corresponent partida del pressupost municipal vigent:
- Festa de la llum / Parc de jocs de Nadal, per un import de 10.303,15€, partida
304 43110 22608 PCT.COI. Campanya Nadal
-

Arbre de Nadal, per un import màxim de 600,00 partida 304 43110 22608
PCT.COI Campanya Nadal,

-

Cap d’any infantil per un import màxim de 2.500,00€, corresponent a
l’aplicació pressupostària 206 92400 22620 DJP. PAR. Nadal i Reis . Segons
detall següent:
Concepte
Monitors
tallers
Actuació
infantil
Material
tallers
Xocolatada

Cost màxim
285€
1621.40€
393.6€
200€

-

Taller de tions amb un cost màxim de 430€, corresponents a la aplicació
pressupostària amb número 206 92400 22609 DJP.PAR. Suport activitats al
carrer. Segons detall següent:
o Despeses pendents a contractar: 3 monitors per un import màxim de
430€

-

Cavalcada Reis amb un cost de 7.159,78€, corresponent a l’aplicació
pressupostària 206 33800 22620 DJP.PAR. Nadal i reis. Segons detall
següent:

JGL 16/11/2015

20

3.

Concepte

Cost

Producció reis

Corones

5.629,78€
(adjudicat per
contracte
menor)
252€

Carbó

166,82€

Caramels

1.111,18€

Aplicació
pressupostària
206 33800 22620
DJP.PAR.Nadal
i Reis

Cost

206 33800 22620
DJP.PAR.Nadal
i Reis
206 33800 22620
DJP.PAR.Nadal
i Reis
206 33800 22620
DJP.PAR.Nadal
i Reis

252€

5.629,78€
(adjudicat per
contracte menor)

166,82€

1.111.18€

Aprovar les despeses corresponents a les activitats:
- Campament Reial per un import màxim de 15.000,00€ amb aplicació a la
partida Festes de Nadal del pressupost previst pel 2016. Despesa
condicionada a l’aprovació del pressupost i a l’existència de crèdit suficient i
adequat. Segons detall següent
Concepte

Cost

Planetari

1080€

Lloguer
carpes
Producció
espectacle

de 1089€

3909.268€

Servei
300€
d’animals
i
bales de palla
Servei
de 506.022€
Vigilància

Decoració
Carpes

1160€

Aplicació
pressupostària
206 33801 22799
Festes
Nadal.
Altres
treballs
d’empreses
i
professionals
206 33801 20500
Festes
Nadal.
Lloguer mobiliari
206 33801 26000
Festes
Nadal.
Entitats
206 33801 26000
Festes
Nadal
Entitats
206 33801 22799
Festes
Nadal.
Altres
treballs
d’empreses
i
professionals.
206 33801 26000
Festes
Nadal
Entitats

Despeses pendents a contractar:
- Actuació Garriviu: (import màxim de 850€) : A.P. 206 33801 22799 Festes
Nadal. Altres treballs d’empreses i professionals

JGL 16/11/2015

21

- Xocolatada (import màxim 400€): A.P. 206 33801 22601.Festes de Nadal.
Actes protocolaris
- Servei de Monitoratge tallers (pel taller de fanalets 3 monitors, pel
campament 12 persones) ( import màxim: 3610€): A.P. 206 33801 22799.
Festes Nadal. Altres treballs d’empreses i professionals
- Material tallers i altres despeses: (import màxim: 2095.71 €): A.P. 206
33801 22199. Festes Nadal. Material

-

Cavalcada de reis 2016 per import màxim de 19.500€ corresponents a la
aplicació pressupostària 206 33800 22799 Reis del pressupost previst per al
2016. Despeses condicionada a l’aprovació del pressupost i a l’existència de
crèdit. suficient i adequat. Segons detall següent

Concepte

Cost

Lloguer
cavalls

de 1.400€

Producció
reis

6.576,22€

Carrossa
carbó

1.000€

Lloguer
tanques

499,13€

Tintoreria

Menjar
beguda
patges
Ambulància

2.000€
(import
màxim)
i 550€ (import
màxim)
221,15

Activitats dia 5027,79€
de reis
(adjudicat
per contracte
menor)
Lloguer
617,10€
generadors

Aplicació
pressupostària
209
33800
22799.Reis.Professionals
i Empreses
209
33800
26000.Reis.Treballs
realitzats per entitats.
209
33800
22799.Reis.Professionals
i Empreses
209
33800
22799.Reis.Professionals
i Empreses
209
33800
22799.Reis.Professionals
i Empreses
209 33800 22601. Actes
protocolaris
209
33800
22711.Ambulància
209
33800
26000.Reis.Treballs
realitzats per entitats.
209
33800
20300.Reis.Lloguer
equips

Despeses pendents a contractar:
- Sopar comissió de reis (import màxim 700€): A.P. 209 33800 22601.Actes
protocolaris
- Maquillatge (import màxim de 600€): A.P. 209 33800 22799.Professionals i
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Empreses
- Material fungible vari (import màxim 300€): A.P. 209 33800
22000.Material
4. Proporcionar les infraestructures necessàries per a la celebració de les activitats
detallades al punt 2, i 3.

54. Aprovació de l´expedient de permuta de la maquinària esportiva
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Declarar els béns mobles que es detallen a continuació, 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:

Codi Quantitat
Nom
2306
9 BICICLETA ESTÀTICA
2312
2 ELÍPTICA
2313
2 BICICLETA RECLINADA
2315
1 CINTA DE CORRER
2316
3 CINTA DE CORRER
2318
2 ELÍPTICA
2319
1 BANC DE PESES
2320
1 BANC DE PESES
2321
3 BANC DE PESES
2322
1 BANC DE PESES
2323
1 BANC DE PESES
2324
1 BANC DE PESES
2325
1 MÀQUINA MULTIESTACIÓ
2326
1 PREMSA INCLINADA
BANC/PRESTATGE PER MANUELLES
2327
1 DE 4 A 32 KG
2328
1 ESTANT MANUELLES CROMADES
2329
1 MÀQUINA D'ESQUAT
2330
1 PORTA DISCS
2331
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2332
2 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2333
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2334
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2335
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2336
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2337
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2338
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2339
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
2340
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
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Model
NEW EXPERIENCE CV800
RECLINE 600 XT PRO
RUN 500 XT
RUN 600 XT PRO
SYNCHRO EXC 500 SP
PRESS INCLINAT
PRESS OLÍMPIC
BANC REGULABLE
SCOTT
VERTICAL
BARRA OLÍMPICA 50X2000
COMBINADA
LEG PRESS

MULTIPOWER
ABDOMINAL CRUNCH
ADDUCTOR
CHEST PRESS
LAT MACHINE
LEG CURL
LEG EXTENSION
LOWER BACK
PECTORAL MACHINE
PULLEY MACHINE
SHOULDER PRESS

Valor
1.800,00
3.170,00
400,00
500,00
1.200,00
2.600,00
150,00
150,00
225,00
75,00
150,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
250,00
0,00
200,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00

23

2341

1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES

2342
2343

1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES
1 MÀQUINA DE PESES AMB PLAQUES

STANDING GLUTEUS
TORRE DE POLITGES 4
ESTACIONS
VERTICAL TRACTION
Total

200,00
350,00
200,00
14.520,00

2. Aprovar l’alienació per permuta pura dels béns mobles esmentats amb els béns mobles
que es detallen a continuació, propietat d’IGE BCN, SL:
Màquina
Treadmill amb consola Discover SE Premium
Cross Trainer amb consola Discover SE Premium
Synergy 360 XS Versa DAP Configuration
Synergy 360 Dip Handles
Synergy 360 XS Step-Up Platform
Synergy 360 XS Versa DAP Configuration Accessory
K
Synergy 360 XS bolting to the floor, required

Quantitat
1
1
1
1
1
1

Valor
5.021.50
3.327,50
4.862,75
217,80
157,30
860,55

3

72,60
14.520,00

Total

55. Autorització inscripció al curs online “Introducció a la informació financera”, tècnica
auxiliar de Contractació (grup C1)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar la inscripció a la tècnica auxiliar de Contractació al curs online
“Introducció a la informació financera”, de 150 hores i 6 ECTS que s’inicia el dia
24 de febrer de 2016.
2. Imputar la despesa de 311,46€ pel cost del curs a l'aplicació pressupostaria 15
100 92000 16200 ALP. Formació personal. P.funcionari.

56. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup
A1)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca
d’interventor accidental del 29 d’octubre fins al 8 de novembre de 2015 (ambdós
inclosos), la quantitat de 471,85€, amb càrrec a la partida 15 103 93100 15000
FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. Productivitat.
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57. Nomenament com a funcionaris de carrera; Administratius/ves adscrits a la policia
local i l’OAC (grup C1-14)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Nomenar funcionari de carrera, d’una plaça d’Administratiu adscrita a la Regidoria
de Seguretat Ciutadana, de l’escala d’administració General, subescala
administratius, classe administratius, grup C1-14 a jornada completa, amb efectivitat
a partit del dia 1 de desembre de 2015, el qual ha complert tots el requisits exigits a les
bases de la convocatòria i en la normativa vigent i el període de pràctiques amb una
qualificació d’apte.
2. Nomenar a tres funcionaris de carrera, tres places d’Administrativa adscrita a la
Regidoria de Serveis Interns, de l’escala d’administració General, subescala
administratius, classe administratius, grup C1-14 a jornada completa, amb efectivitat
a partit del dia 1 de desembre de 2015, la qual ha complert tots el requisits exigits a les
bases de la convocatòria i en la normativa vigent i el període de pràctiques amb una
qualificació d’apte.
3. Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
4. Publicar la resolució mitjançant Edicte en el BOP i exposar-la en el tauler d’anuncis
de la Casa Consistorial.

58. Autorització tancament de la Biblioteca municipal dies 24 i 31 de desembre 2015 i 5 de
gener 2016
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar el tancament de la Biblioteca Municipal els dies 24 i 31 de desembre
2015 i 5 de gener 2016 i establir aquests dies com a dies a recuperar per tot el
personal de l’equipament.
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