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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 26 DE 
GENER 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  
26  DE GENER DE 2015 

 
 

 
 

1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
 
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 12 de gener de 2015. 
 
 

 
2. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
Vistes les peticions presentades per a l’obtenció de llicències d’obres menors. 
 
Vistos els informes dels Serveis Tècnics relatius a les diverses peticions. 
 
Atès allò que disposa l’article 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la nova 
redacció donada per la llei 3/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en 
relació amb els articles 234 i 235 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb els actes subjectes a llicència i l’atorgament 
de llicències urbanístiques. 
 
Per tot això, 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) ASEPAC (Ome 1/2015) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de geotèrmia consistent a realitzar 5 perforacions verticals de 120 metres de 
profunditat, mitjançant el sistema de rotopercusió especialitzat, a l’Avinguda Onze de Setembre, 
núm. 16 de la Garriga. 
B) (Ome 2/2015) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de geotèrmia consistent a realitzar 5 perforacions verticals de 120 metres de 
profunditat, mitjançant el sistema de rotopercusió especialitzat, a la Ronda del Carril, núm. 83 
de la Garriga. 
C) (Ome 3/2015) 
Descripció de l’obra: 
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Instal·lació de geotèrmia consistent a realitzar 5 perforacions verticals de 120 metres de 
profunditat, mitjançant el sistema de rotopercusió a la Ronda del Carril, núms. 75-79 de la 
Garriga. 
D) (Ome 6/2015) 
Descripció de l’obra: 
Substitució del paviment de l’entorn de la piscina al carrer Anselm Clavé, núm. 42, la Garriga 
 

 
3. Obres Menors: guals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 7/2015) 
Descripció de l’obra: 
Placa de gual permanente al carrer Padró, núm. 10 de la Garriga. 
 

 
4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
A) (Ome 180/2014) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació de cablejat de fibra òptica estesa per l’actual infraestructura canalitzada, la qual cosa 
implica l’obertura de registres existents i, eventualment, la realització de cales per a la 
desobstrucció d’algun conducte, entrant de forma canalitzada als edificis als carrers Doma, 
Nostra Senyora de la Salut, Passeig, Mina, Carrerada, Joan Martí, Sancho Marraco, Cardedeu, 
Can Noguera, Calàbria i Carretera de Vic de la Garriga. 
 

 
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 : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Sant Francesc, 23, 1a 150€ 
Pg. Til·lers, 31, Esc. Esq, 5è, 
2a 150€ 
Can Noguera, 53, 2n 1a 150€ 
Ctra Nova, 93, 2n 2a 150€ 
Torrent dels Murris, 50 150€ 
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6. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 
Cardedeu, 11 500€ 
 
 

 
7. Comunicació prèvia obres local comercial, Calàbria 66, (Exp. 14/2014) 
 
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 : 

Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Calàbria, núm. 66, per tal 
d’adequar a perruqueria. 

 
 

8. Ampliació gual permanent Comunitat de Propietaris carrer Pere Fuster 4 (Varis 
71/2014) 
 
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 : 
Aprovar l’ampliació del gual permanent a 5 ml situat al carrer Pere Fuster, núm. 4 de la 
Garriga de la Comunitat de Propietaris del carrer Pere Fuster, núm. 4. 
 

 
9. Parcel·lació 7/2014: Can Nualart 
 
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 : 
Concedir llicència de parcel·lació en relació amb la finca registral núm. 4120, segons el 
projecte redactat, de data novembre 2014, visat el dia 21/11/2014 pel COAC i en 
compliment d’allò que determina l’article 28 de la RPLU. 
 

 
10. Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca El Pascual i Font del 
Bosc: 8/2014 
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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 : 
Aprovar la declaració de la innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística de la 
finca El Pascual i Font del Buch de la Garriga, segons projecte, per la segregació de la 
finca de forma poligonal situada al nord-est de Can Violí, amb façana nord al carrer dels 
Ametllers i una superfície de 2.980 m2, classificada de sòl urbanitzable, sector B-5 Can 
Violí que se segrega de la finca registral 14, resultant de la segregació esmentada les 
següents finques: 
 
Finques resultants: 

- Finca núm. 1: finca de forma poligonal situada al nord-est de Can Violí, amb 
façana nord al carrer dels Ametllers i una superfície de 2.980 m2, està classificada de sòl 
urbanitzable, sector B-5 Can Violí. 
 

- Finca núm. 2: resta de la finca registral 14, finca de forma irregular destinada a 
ús forestal i agrícola amb un superfície de 65.290,80 m2, situada al nord-est del terme 
municipal de la Garriga i en part al terme municipal de Cànoves i Samalús. 
 
 

 
11. Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca Can Vilanova: 
9/2014 
 
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 : 
Aprovar la declaració de la innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística de la 
finca de can Vilanova de la Garriga, segons projecte, per la segregació de la finca de forma 
irregular situada dins del sector Can Violí, i una superfície de 4.112m2, classificada de sòl 
urbanitzable, sector B-5 Can Violí que se segrega de la finca registral 21, resultant de la 
segregació esmentada les següents finques: 
 
Finques resultants: 
- Finca núm. 1: finca de forma irregular situada dins del sector B-5 Can Violí, de 
superfície, segons medició real, 4.112 m2. 
Referència cadastral 1443201G4114S0001HE. 
 
-  Finca núm. 2: resta de la finca registral 21, finca  destinada a ús forestal i agrícola 
classificada de sòl no urbanitzable, Forestal-C2, amb un superfície de 92.822,56 m2  
situada al nord-est del terme municipal de la Garriga denominada Can Vilanova. 
Referència cadastral 08087A002000780000ZF 
 
 

 
12. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
ANTECEDENTS 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per al gos 
de raça Pastor Belga, amb núm de xip 941000015438207. 
Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €. 
 
 

 
13. Aprovació Carta de Serveis TIC. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la Carta de Serveis TIC. 
Seguir desenvolupant el sistema de gestió de serveis TIC on la següent acció sigui el de 
definir i aprovar el “Catàleg de Serveis TIC” que desenvolupi els serveis recollits a la 
“Carta de Serveis TIC”. 
 
 

 
14. Aprovació dels preus públics dels monogràfics, programats per l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD), per al 2n trimestre 2014/15  
 
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 : 

Aprovar els següents preus públics: 
 

Dades dels cursos 
Quota 
inscripció 

Monogràfic d’Introducció a la fotografia digital i 
Photoshop 
Durada: 20 hores  
Horari: dimarts, de 18 a 20.30 h 

95,00 € 

Monogràfic d’Introducció a la fotografia digital: l a 
càmera réflex 
Durada: 10 hores 
Horari: dimecres, de 19 a 21.30 h 

47,50 € 

Monogràfic de Lettering digital 
Durada: 20 hores 
Horari: dimecres, de 16 a 18.30 h 

99,00 € 

 
 

 
15. Acceptació de la subvenció per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per a la realització d’un Programa de Formació i Inserció - Programa 
d’Iniciació Professional (PFI-PIP) d’Auxiliar en tr eballs de fusteria i d’instal·lació de 
mobles, durant el curs 2014/15  



 

JGL 26/1/2015 6 

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

1. Acceptar la subvenció de 34.174,57 €, atorgada pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’un PFI-PIP d’Auxiliar en 
treballs de fusteria i d’instal·lació de mobles, durant el curs 2014/15. 

 
 

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

municipal, , segons el detall següent: 
 
Expedient      Liquidació  Període    Import   Iva                Total 
2014/801/00002    2015/00001047 Gener 2015     320,00€   67,20€ 387,20€ 
 
 

 
17. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificat de certificat de 
règim urbanístic,   i certificat tècnic. 
 
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: 

Objecte tributary    Concepte               Liquidació  Import  
C.Consell,21          Certificat tècnic   2015/0000005   36,85€ 
Passeig,38         Certificat urb.        2015/0000006               64,40€ 
Samalús,34         Certificat urb.        2015/0000026   64,40€ 
Ctra.Nova,111         Certificat urb.        2015/0000477               64,40€ 
 
 

 
18. Devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de gestió 
del bar del teatre de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la devolució de l’import de 162 euros dipositat en concepte de garantia definitiva 
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del contracte de gestió del servei de neteja, vigilància, explotació, consergeria i 
dinamització del Bar del Teatre  
 

 
19. 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 serveis d’atenció psicològica a dones victimes de violència de gènere. 
 
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 : 
Aprovar l’inici de l’expedient de licitació, la disposició de la despesa, i els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de serveis psicològics d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, 
mitjançant procediment negociat. 
Autoritzar la despesa de 6.400 euros sense IVA per cadascuna de les anualitats a 
l’aplicació pressupostaria  207 23200 22613 ACP POI DIV atenció de dones violència de 
gènere del pressupost municipal vigent. 
 
 

 
20. Aprovació Factura nº000001. Contracte menor artístic Cavalcada de Reis. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar a factura núm. nº000001 per un import de 7207€ més 1.513,47€ d’IVA de data 7 
de gener de 2015, corresponent al contracte menor artístic consistent en la creació d’un 
campament reial on hi destaca, la creació d’un conte, un dossier pedagògic, muntatge de 
so i llum per poder escenificar el conte al campament reial, i també l’execució de la 
cavalcada de reis de la cavalcada de reis 2015. 

  
 

 
21. Aprovació Factura 15/001. Contracte menor artístic Cavalcada de Reis. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar a factura núm. nº15-001 per un import de 538,44€ exempta d’IVA de data 
15 de gener de 2015, corresponent al contracte menor artístic consistent en la 
producció de la cavalcada de reis 2015. 
  

 
22.  Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa 
gestora del Cinema Alhambra, al carrer Calàbria, núm. 13 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa 

gestora del Cinema Alhambra, al carrer Calàbria, núm. 13 per a la realització de 
visites guiades turístiques al seu interior, en el marc del projecte del Centre de 
Visitants de la Garriga, i segons les condicions descrites a les clàusules del conveni. 
 
 

 
23. Aprovació dels convenis de mecenatge del llibre “Història de la Garriga. Dels primers 
assentaments humans al segle XXI” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar els convenis de mecenatge del llibre “Història de la Garriga. Dels primers 
assentaments humans al segle XXI” amb diferents empreses. 

 
 

24. Activitats organitzades al voltant de la commemoració del 76è aniversari del 
bombardeig de la Garriga i de foment de la Cultura de la Pau 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar les activitats organitzades al voltant de la commemoració del 76è aniversari del 
bombardeig de la Garriga i de Foment de la Cultura de la Pau. 
 

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

Aprovar les activitats de la programació del mes de febrer 2015 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 
Aprovar la despesa màxima de 408€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària  203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  
 
 

 
26. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat “Casal 
popular la Torre del Fanal”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
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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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i i 
l’entitat “Casal popular la Torre del Fanal”. 
Imputar la despesa econòmica a l’aplicació pressupostària 206 92400 48010 
DJP.PAR.Casal popular de la Garriga. Torre del Fanal del Pressupost Municipal de l’any 
2015 per un import màxim de 6.640€. 
 
 

 
27. Acceptació de la subvenció per a projectes de comunicació i públics dels espais escènics 
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en el 
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a 
l’any 2014. 
 
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 : 
Acceptar la subvenció per a projectes de comunicació i públics dels espais escènics 
municipals i als programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en el 
marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per a 
l’any 2014, un import de 2.255€. 
Aplicar l’ingrés de 2.255€ al concepte pressupostàri 203 46103 CUT.Comunicació i nous 
públics Teatre Garriga. 
 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de novembre i desembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
6962/2013 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 : 
Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i desembre de 2014 per la família que figura a 
l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 424,09 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de desembre de 2014 i gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3144/2012 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 : 

Aprovar l'ajut econòmic de 424,09 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge dels mesos de desembre de 2014 i gener de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 3144/2012 de serveis socials. 

 
 

30. Concessió d'ajut econòmic de 163,35 € corresponent al 25 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
2329/2012 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 : 

Aprovar l'ajut econòmic de 163,35 € corresponent al 25 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’agost i setembre de 2014 per a la família que figura a 
l'expedient 2329/2012 de serveis socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 161,74 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes d’octubre de 2014 per a la família que figura a l'expedient 4359/2012 
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 : 

Aprovar l'ajut econòmic de 161,74 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes d’octubrte de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
4359/2012 de serveis socials. 

 
 

 
32. Aprovació despesa dels ajuts de menjador escolar del primer trimestre del curs 
2014/2015. 
 
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 : 

Aprovar la despesa per un import total de 13.372,72 € en concepte d’ajuts de 
menjador escolar corresponent al primer trimestre escolar del curs 2014/2015, segons 
el detall següent. 

 
Escola Import Alumnes 

CEIP Giroi 4.705,72 € 23 
CEIP Pinetons 3.416,70 € 18 
CEIP Puiggraciós 3.165,10 € 15 
CEIP Tagamanent 2.085,20 € 10 
TOTAL  13.372,72 € 66 
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33. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la despesa per un import total de 24.769 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 27 de gener de 2015 fins al dia 19 de juny de 2015, segons el detall 
següent. 

 
Escola Import Alumnes 

CEIP Giroi 12.238,80 € 28 
CEIP Pinetons 5.245,20 € 14 
CEIP Puiggraciós 4.953,80 € 14 
CEIP Tagamanent 2.331,20 € 6 
TOTAL 24.769,00 € 62 
  
 

 
34. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i la 
Diputació de Barcelona, per l’establiment d’un punt d’orientació jurídica municipal. 
 
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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i la 
Diputació de Barcelona per a l’establiment d’un punt d’orientació jurídica municipal. 
 
 

 
35. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
FAM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques 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 : 
Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. FAM en la modalitat de titular  conductor/a. 
 

 
36. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, MSR. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques 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 : 
Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. MSR en la modalitat de titular no conductor/a. 
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37. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al Conveni-Tipus sobre 
l’adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la xarxa CORH o espai 
presencial de la comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
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 : 

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al Conveni-Tipus sobre l’adhesió 
dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la xarxa CORH o espai presencial 
de la comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.   

 
 

38. Complement per funcions de Vice-Secretària amb funcions de Secretària Accidental de 
l'Ajuntament de la Garriga; Administrativa adscrita  a Secretaria 
 
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 : 
Abonar a l´administrativa (grup C1), per desenvolupar la tasca de vicesecretària 
accidental de l’ajuntament de la Garriga, per exercir les funcions de la Secretaria General 
durant els dies 2 de gener de 2015 a 7 de gener de 2015 ambdós inclosos la quantitat de 
114€, amb càrrec a la partida 15 103 92000 15000 FHE.SEI.SEC.P.Funcionari. I.C. 
Productivitat. 
 
 

 
39. Distribució jubilació parcial del conserge d´esports durant l'exercici 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 : 
Establir la distribució dels dies efectius de treball de la jubilació del conserge d´esports per 
a l’exercici 2015 segons el detall:  

a) MBB (49 dies laborables + 2,93 hores): 
Del 5 de maig al 25 de juny (dilluns de 15:00h a 00:30h, dimarts de 15:00h a 
00:00h, dimecres de 15:00h a 00.30h i dijous de 15:00h a 00:30h) i del 29 de juny al 
23 de juliol (dilluns a divendres de 7:30 a 15:00h), més el 24 de juliol que haurà de 
treballar 2,93 hores. 

 
b) RCC (126 dies laborables + 6,45 hores):  

Del 7 de gener al 26 de març, del 7 d’abril al 4 de maig i de l’1 de setembre al 23 de 
desembre (dilluns de 15:00h a 00:30h, dimarts de 15:00h a 00:00h, dimecres de 
15:00h a 00.30h i dijous de 15:00h a 00:30h), més el 24 de desembre que haurà de 
treballar 6,45 hores. 

 
 

 
40. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
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A1) 
 
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 : 
Abonar al tècnic serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca d’interventor 
accidental del 29 de desembre al 31 de desembre de 2014 i del 9 de gener de 2015 al 19 de 
gener de 2015, la quantitat de 266€, amb càrrec a la partida 15 103 93100 15000 
FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. Productivitat. 
 

 
41. Sol·licitud d'ajut per estudis (tercer curs de Criminologia a distància curs 2014/2015) 
 
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 : 
Autoritzar el pagament a l´agent de policia (grup C2) de la despesa per import de 645,30€ 
(SMI 2014) en concepte d’ajut per estudis que s’imputarà a l’aplicació pressupostària  15 
100 92000 16200 ALP. Formació personal.P.Funcionari. 
Determinar que s´haurà d’aportar els resguards dels pagaments realitzats i que si finalitza 
la seva relació funcionarial amb l’Ajuntament de la Garriga abans de dos anys després 
d’acreditar el títol, haurà de retornar la part pro porcional al temps que se li hagi pagat i 
no hagi treballat. 
 

 
42. Autorització jornada sobre 'La crisi de les concessions municipals'. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència a la jornada sobre “La crisi de les concessions municipals”, 
que es durà a terme el divendres dia 30 de gener de 8:30h a 14:30h (5h lectives) a 
la seu del CSITAL de Barcelona.  

           
 

43. Sol.licitud de renovació del permis de conduir; a un agent de la Policia Local (grup C2-
14) 
 
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 : 
Aprovar  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82 €, en concepte de la renovación 
del permís de conduir, a l´ agent de la Policia Local (grup C2-14)  
 
 

 
44. (Bar Molina); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual. 
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ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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 : 
Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Molina, per instal·lar una terrassa 
amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera 
Nova número 93, pel període anual 2015. 
Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai que 
s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2015/00001055, número d’expedient 
2013/014/0000005 i d’import 568,89 €. 
 

 
45. (Sandvitxeria El Til·ler); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sandvitxeria El Til·ler, per instal·lar 

una terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, 
situada al Passeig dels Til·lers número 23, pel període anual 2015. 

2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2015/00001054, número 
d’expedient 2012/014/0000014 i d’import 758,52 €. 

 
 

 
46.  (Bar Can Noguera); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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. Concedir llicència d’ocupació de via pública al bar Can Noguera, per instal·lar una 

terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al 
carrer Can Noguera número 52, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període 
anual 2015. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2015/00001067, número 
d’expedient 2014/014/00005 i d’import 758,52 €. 

 
 

47. (tècnica auxiliar del Punt d’Informació Juvenil); retorn al 100% de la jornada laboral 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la petició de la tècnica auxiliar del Punt d’Informació Juvenil (grup C1), de 

retorn a jornada completa amb efectes a partir del dia 1/02/2015. 
 
 

 
48. Aprovació Factura Contracte menor sonorització, llums i grups Festa Cap d’any  2014. 
 
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 : 

Aprovar a factura núm. nº 2014/0385 per un import de 6100€ més 1.281€ d’IVA, 
essent un total de 7.381€, de data 1 de gener de 2015, corresponent al contracte menor 
artístic consistent en la sonorització, llums i grups actuants de Cap d’any 2014-15,  
Imputar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 14 206 33800 22620 PAR. Nadal i 
Reis del Pressupost Municipal vigent. 

 
  

 
49. Autorització celebració dels actes al Cafè del Teatre 6 febrer 2014. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’acte previst al Cafè del Teatre pel 6 de febrer de 2015, d’acord amb la 
instància de data 21 de gener de 2015 i número de registre 269/2015, consistent en  
un “ Concert acústic amb l’artista Mateolika” 

2. Notificar el present acord a l’interessada. 
 
 

 
50. 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 26 de gener de 2015 per un import 
de 129.310,86 €. 
 
 
 
 
 


