
 

JGL 12/1/15 1 

 
 

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 12 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  
12  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 29 de desembre de 2014. 
 
 

 
2. Aprovació de la concessió de subvenció de 9.259,08 € (771,59 €/mensuals) a l’Associació 
Gent Gran de La Garriga per fer front a les despeses del personal de neteja per al període 
de l’ 1 de gener al 31 de desembre de 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 concessió de la subvenció de 9.259,08 € (771,59 €/mensuals) a l’Associació Gent 
Gran de La Garriga per fer front a les despeses del personal de neteja per al període de l’u 
de gener a 31 de desembre de 2015,  i imputar la despesa de 9.259,08 € a l’aplicació 
pressupostària 207 23101 48007 ACP.POS. Associació Gent Gran de la Garriga. Neteja, 
del pressupost del 2015. 
 
 

 
3. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  conductor/a, 
JGC 
 
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. JGC en la modalitat de titular  conductor/a. 
 
 

 
4. Bar Rest. Can Xavi; ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener - febrer. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
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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 llicència d’ocupació de via pública al Sr. Xavier Garcia Ahufinger, del Bar 
Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 5 taules i les corresponents cadires 
davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de 
gener i febrer del 2015. 
Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, expedient 2012/014/000012 liquidació 
2015/000001 import 158,20 euros  
 
 

 
5. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, per al 
gos de raça Creuat d’American Staffordshire Terrier, de nom “Poli”, amb núm. de xip 
977200008744594. 
Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €  

 
 

6. 29a Edició de la Mitja marató Les Franqueses – La Garriga – Granollers. 
 
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 : 
Autoritzar a l’”Associació esportiva la Mitja” perq uè la 29a edició de la Mitja marató Les 
Franqueses – La Garriga – Granollers passi pel terme municipal de la Garriga el proper 
diumenge 1 de febrer de 2015, a senyalitzar el circuit i marcar els punts quilomètrics i  
penjar pancartes senyalitzadores i de meta volant. 
Autoritzar la celebració d’un concert amb una orquestra a la plaça del Silenci. 
Autoritzar la col·locació d’una placa commemorativa en reconeixement del Dr. Germà 
Morlans al quilòmetre 9. 
Cedir 80 tanques pel dia de la cursa, per col·locar-les al centre del poble. 
Concedir un ajut econòmic de 3.500€  per la 29a edició de la Mitja Marató Les Franqueses 
– La Garriga – Granollers, que s’aplicarà a la partida pressupostària 205 34000 48007 del 
pressupost municipal vigent. 
 
 

 
7. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de gener 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 
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de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de gener de 2015 de 
l’activitat de karate, de 101 valors i d’un import de 2.559,70€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu 
públic. Karate rebuts mensuals. 
Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de gener de 2015 de 
l’activitat de gimnàstica d’adults, de 14 valors i d’un import de 224,00€ que 
es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu 
públic. Gimnàstica Adults. 

 
 

8. Lloguer del Teatre de la Garriga al Fundació Universitària Martí l’Humà, Aula 
d’Universitat a l’Abast, gener-juny 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. Autoritzar el lloguer del Teatre Municipal de la Garriga per portar a terme el cicle 
de conferències organitzades per l'AUA els dimarts de 18.30 h a 20 h, els dies 
13/1/2015, 20/01/2015, 3/2/2015, 10/2/2015, 17/02/2015, 24/2/2015, 3/3/2015, 
10/3/2015, 17/03/2015, 24/03/2015, 7/04/2015, 14/04/2015, 21/04/2015, 28/04/2015, 
5/05/2015, 12/05/2015, 19/05/2015, 26/05/2015, 2/06/2015, 9/06/2015, 16/06/2015, 
d’acord amb la instància de data 21 de juliol de 2014 i número de registre 
4278/2014. 

2. Aprovar la liquidació per un import de 403,24€, en concepte de lloguer del Teatre 
de la Garriga pels dies i hores esmentats. 

 
 

 
9. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri la Doma, expedient 11/2014. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris de diferents ninxols . 
Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 
Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària , Oficina de la Garriga als 
respectius efectes tributaris 
 
 

 
10. Ampliació jornada de la coordinadora de l'EME i de la tècnica mitjana d'Educació 
(A2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
Ampliar la jornada de la coordinadora de l’EME (Gru p A2) del 50% al 71,33% de 
la jornada (26,75 h/setmanals) des del dia 19 de gener de 2015. 
Ampliar la jornada de la tècnica mitjana d’educació l’EME (Grup A2) del 50% al 
71,33% de la jornada (26,75 h/setmanals) des del dia 19 de gener de 2015. 

 
 

11. Modificació jornada de la mestra de taller de l´EMAD 
 
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 : 

Incrementar la jornada de la Mestre de Taller (C1) per sobre del 50% de la seva 
jornada laboral base en un 16,24%  a partir del dia 19 de gener de 2015 i fins al dia 
31/05/2015, per tal d’assumir la docència de les Activitats Culturals a les Escoles 
durant aquest període. 
Incrementar la jornada de la Mestre de Taller (C1) per sobre del 50% de la seva 
jornada laboral base en un 15,20% a partir del dia 1 d’octubre de 2015 i fins al dia 
31/12/2015, per tal d’assumir la docència de les Activitats Culturals a les Escoles 
durant aquest període. 

 
 

12.  Ampliació al 100% de jornada, de l, arxivera (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 : 

Ampliar la jornada de la Sra. Almudena Gutierrez Garcia-Muñoz, arxivera municipal 
(Grup A1) del 50% al 100% de la jornada (37,50 h/setmanals) des del dia 19 de gener 
de 2015. 

 
 

 
13. Nomenar funcionària interina, a l´auxiliar administrativa de l’àrea d’Acció Social, fins 
que es cobreixi pel sistema reglamentari. 
 
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 : 
Nomenar funcionària interina, a l´auxiliar administrativa de l’àrea d’Acció Social, amb 
efectes a partir del dia 21 de gener de 2015 i fins que es cobreixi la plaça pel sistema 
reglamentari, al 100% de la jornada (37,5hores/setmana) i amb l’horari següent: 
• Dilluns de 8:00 a 15:00 i de 16:30 a 19:00 
• Dimarts de 8:00 a 15:00 
• Dimecres de 8:00 a 15:00 
• Dijous de 8:00 a 15:00 
• Divendres de 8:00 a 15:00 
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14. Acceptació subvencions Programa complementari de foment de l’ocupació local 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 : 
Acceptar els ajuts detallats a la part expositiva del Programa complementari de foment de 
l’ocupació local de la Diputació de Barcelona. 
 
 

 
15. Sol·licitud subvencions Catàleg de serveis 2015 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 : 
1. Sol·licitar les subvencions presentades per les diverses àrees de l'Ajuntament de la 

Garriga que consten a la part expositiva al Catàleg de serveis de l’any 2015, del Pla 
Xarxa de Governs locals 2012-2015. 

 
 

 
En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per 
unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 
 
 

 
16. Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació de 
persones aturades en el marc dels Plans d’Ocupació Municipals (POM) de l’Ajuntament 
de la Garriga per a l’any 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 bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació de 

persones aturades en el marc dels Plans d’Ocupació Municipals (POM) de 
l’Ajuntament de la Garriga per a l’any 2015. 

2. Publicar les bases i les convocatòries específiques al tauler d’anuncis de la Casa 
Consistorial, al tauler d’anuncis del Servei Local d’Ocupació, al web municipal i a la 
xarxa Xaloc. 

3. Comunicar aquest acord al Comitè Unitari de Personal i a l’àrea d’Hisenda. 


