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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 9 DE 
FEBRER 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  
9 DE FEBRER 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 26 de gener de 2015. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Concedir les següents llicències d’obra majors a: 
A) (Oma 27/2014) 

Descripció de l’obra: 
Construcció d’un edifici en testera de 7 habitatges, 2 oficines i 7 places d’aparcament al carrer 
Negociant 27 - 29, de la Garriga. 

B) (Oma 29/2014) 

Descripció de l’obra: 

Reforma interior d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al Carrer Saulons 15, de la Garriga 
promoguda per Isabel Rodrigo Roman segons projecte bàsic i d’execució visat pel CoAC amb 
número 2014009615. 

 
 

3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
A) (Ome 8/2015) 
Descripció de l’obra: 
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Reformes de l’habitatge consistents a  repassar les teules trencades, arranjar les humitats de les 
parets, substitució dels desaigües antics per mal funcionament i reformes del bany i la cuina al 
carrer Les Vinyes, núm. 4, de la Garriga. 
B) (Ome 10/2015) 
Descripció de l’obra: 
Reforç d’una coberta inclinada de bigues de fusta amb perfils d’acer carrer Mercè, núm. 4 de la 
Garriga. 
 

 
4. 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 14/2015) 
Descripció de l’obra: 
Placa de gual permanent al carrer Can Terrers, núm. 78 de la Garriga. 
B) (Ome 9/2015) 
Descripció de l’obra: 
Placa de gual permanent al carrer Ramon Pascual, núm. 10 de la Garriga. 
 

 
5. 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 13/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa sobre vorera i calçada de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a 
subministrar gas natural a nous abonats al carrer Sant Ramon, núm. 2 de la Garriga 
 
 

 
6. 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 
Banys, 65-67, 3r 3a 150€ 
Sant Lluís, 2 bx 150€ 
Ctra Nova, 85 150€ 
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7. 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 
Nadal, 2 500€ 
Figueral, 5 500€ 
 
 

 
8. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, reforma i 
ampliació habitatge, carrer Llerona 84. 
 
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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia per les obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Llerona, núm. 84, de la Garriga. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 
 

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Llerona, núm. 84 
2015/020/000012 
2015/00001103 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                               
 

 
9. Contracte menor per la reparació de diverses teulades de edificis municipals 
 
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. 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 de les obres de reparació de 
diverses teulades d’edificis municipals de la Garriga,, per un import de 34.196,50€ 
(21%IVA inclòs), atès el pressupost que consta en l’expedient.  

 
 

10. Aprovació pla de seguretat i salut de les obres de “Millora de l’accessibilitat en 
diverses zones de La Garriga” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
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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 el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa REQUENA, S.A. per 
les obres de millora de l’accessibilitat del carrer en diverses zones de la Garriga. 

2- Designar a l’arquitecta tècnica municipal, la Sra. Isabel Estévez Lorenzo, com a 
Coordinadora de Seguretat i Salut d’obres i al Sr Jordi Carreras Arisa com a 
encarregat de la Direcció facultativa. 

3- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres Requena SA, a la 
Coordinadora de Seguretat i a la direcció facultativa per a que procedeixi a la seva 
comunicació a l’autoritat laboral. 

 
 

11. Parcel·lació: Passeig Congost-Av Filomena Pujol 
 
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 a CASES DEL VALLÈS, SL, en relació amb la finca 
situada al Passeig Congost, 52 i 54, de la Garriga, amb una superfície real de 543,51 m2, 
segons projecte de parcel·lació, de data novembre de 2014, visat  el dia 03/11/14 amb el 
núm. ARP403 i en compliment d’allò que determina l’article 28 de la RPLU. 
Proposta de parcel.lació i agregació  
De la finca A  se’n  segrega una superfície de 40,21 m2  que s’agrega a la finca B.  
Finques finals : 

Finca A, amb adreça Passeig Congost núms. 52-54 , de superfície 306,13 m2. 

Finca B  amb adreça Passeig Congost núms. 42-44 , de superfície 481,20  m2. 

 
 

 
12. Execució fiança definitiva corresponent al contracte d’obres Arranjament 
clavegueram municipal, tram carrer Vinyals i tram Cta Nova, a l’alçada del carrer Nou, i 
tram carrer Satèl·lits i Cta de l’Ametlla. 
 
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 : 
Requerir l’execució de la garantia definitiva prestada pel contractista adjudicatàri del 
contracte de les obres de Arranjament clavegueram municipal, tram carrer Vinyals i tram 
Cta Nova, a l’alçada del carrer Nou, i tram carrer Satèl·lits i Cta de l’Ametlla  amb 
l’empresa Moviterra SA”, mitjançant dos avals bancaris, inscrits en el Registre especial 
d’avals 0049 1807 30 2110007886 i  0049 1807 37 2110008133 i que ascendeixen a l’import 
de Dinou mil vint-i-sis  euros amb quaranta-dos cèntims (19.026’42 €)  i tres mil vuit-cents 
cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (3.805’28 €) respectivament, dipositats per respondre de 
l’execució de les mateixes, de conformitat amb les consideracions de la part expositiva i 
l’informe que consta a l’expedient. 
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13. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € 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 
5974/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar l'ajut econòmic de 600,00 € 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 5974/2014 de serveis socials. 
 
 

 
14. Concessió d'ajut econòmic de 1.170,00 € corresponent al 100 % de les despeses de 
lloguer dels mesos de juny, juliol i agost de 2014 per a la família que figura a l'expedient 
2798/2012 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 1.170,00 € corresponent al 100 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny, juliol i agost de 2014 per la família que figura a l'expedient 
2798/2012 de serveis socials. 
 
 

 
15. Concessió d'ajut econòmic de  675,00 € 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 
5464/2013 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 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de desembre de 2014 i gener de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 5464/2013 de serveis socials. 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
del mes de desembre de 2014 i gener de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
2208/2012 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 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge del mes de desembre de 2014 i gener de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 2208/2012 de serveis socials. 
 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 408,49 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de desembre de 2014 i gener de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 906/2013 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 408,49 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca de 
l’habitatge del mes de desembre de 2014 i gener de 2015.  per la família que figura a 
l'expedient 906/2013 de serveis socials. 
 
 

 
18. Concessió d’ajut econòmic  de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar pels curs 2014-2015 per els alumnes d'educació primària i secundària que figuren 
a l’expedient 246/2015 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 : 
Aprovar l’ajut econòmic de 60,00 € corresponent a les despeses de llibres i material 
escolar per al curs 2014-2015 pels alumnes d’educació infantil, primària i secundaria que 
figura a l’expedient 809/2014. 
 

Aprovar la despesa de  60,00 € en concepte d’ajut per la despesa de llibres i material 
escolar per al curs escolar 2014-2015, pels alumnes de primària i secundaria dels centres 
d’ensenyament públic  següents:  

 
ESCOLA IMPORT ALUMNES 

ESCOLA PINETONS 60,00 € 1 
 

 
19. 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 3.215,60 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 10 de febrer de 2015 fins al dia 19 de juny de 2015, excepte dos casos 
que serà des del 27 de gener al 29 de maig i d’altres tres  del 2 al 27 de febrer de 2015, 
segons el detall següent. 

Escola Import Alumnes 
CEIP Giroi 1.020,80 € 2 
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CEIP Pinetons 781,2 € 2 
CEIP Puiggraciós 892,8 € 4 
CEIP Tagamanent 520,80 € 1 
TOTAL 3.215,60 € 9 
  
 

 
20. Aprovació conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya “FUOC”  per a alumne amb pràctiques. 
 
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 el conveni de col·laboració entre la Fundació  per a la Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Ajuntament de La Garriga per a alumne en pràctiques. 
 

 
21. Aprovació resolució conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per al finançament d’un pis d’acollida de malalts 
sahrauis. 
 
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 resolució del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per al funcionament i manteniment d’un pis 
d’acollida de malalts adults saharians. 
 
 

 
22. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, MCC 
 
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. MCC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 
23.  Contracte menor de servei de seguretat  
 
ÀREA FUNCIONAL: unitat de contractació - secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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 
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del sector públic, per un import de 7675 euros IVA inclòs fins a 31 de desembre de 2015, 
establint que per l’anualitat 2016 i fins a finalitzar l’anualitat del contracte el dia 8 de 
febrer de 2015 es supeditarà a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
 

 
24. Aprovació de la despesa per la pòlissa de danys de l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent a l'anualitat 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Unitat de contractació/ 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 despesa corresponent a la pòlissa de danys del bens municipals per un import 
de 15.053,59 euros en concepte de pagament de la pòlissa de danys als béns municipals de 
l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
25. 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 de manteniment dels aparells elevadors de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Unitat de contractació/ 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 contractació del servei de manteniment dels aparells 
elevadors de les dependències municipals. mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per raó de la despesa. 
 
 

 
26. Aprovació de la factura corresponent al contracte menor de subministrament i 
instal·lació de l’equipament de cuina del bar dels Pinetons de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: unitat contractació/ 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 factura amb número 2346/2015  per un import de 15.125 euros (IVA inclòs) 
corresponent al subministrament i instal·lació de l’equipament de cuina del bar dels 
pinetons  
 
 

 
27. Celebració de la 4º edició de la Fira de la Botifarra de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Comerç i Indústria  
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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 : 
Autoritzar la celebració de la 4º edició de la Fira de la Botifarra a la plaça de l’Església i 
entorn els dies 21 i 22 de febrer d’enguany 
Aprovar les despeses corresponents a la celebració de la “Fira de la Botifarra”, per un 
import màxim de 15.000,00 € i imputar-les a l´aplicació 304 43100 22613 PCT. COI Fira 
Botifarra del pressupost municipal vigent. 
 
 

 
28. Fira Alternativa 2015. Aprovació calendari i establiment de la taxa per ocupació de via 
pública 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Comerç i Indústria  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar el calendari anual per la celebració de la “Fira Alternativa” consensuat per 
l’associació Art-Aliment 10” i l’ajuntament 
Fixar una quota de 258,12 € diaris, en concepte de taxa de permís d’instal·lació de 
quioscos, casetes i parades dedicats a la venda d’articles en general, excepte els dies 19 
d’abril (Tres Tombs) i 19 de desembre (Nadal), en què, atenent a la consideració de festa 
popular de l’acte, s’aplicarà l’establert a l’article 3.5 de l’ordenança fiscal T01, concepte 
d’ingrès 304 33 600 PCT COI Taxa indústries al carrer i ambulants. 
 
 

 
29. Establiment com a dos dies festius de més a l’àmbit territorial municipal de la Garriga 
el diumenge 7 de juny (Corpus) i diumenge 13 de desembre (Campanya Nadal) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Comerç i Indústria  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Establir com a dos dies més d’obertura d’establiments en diumenges i festius per a l’any 
2015 per a l’àmbit territorial del municipi de la Garriga, d’acord amb el que estableix la 
Llei 3/2014 d’Horaris Comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció 
el diumenge 7 de juny i diumenge 13 de desembre.  
 
 

 
30. Talenta’t, dóna impuls al comerç de la Garriga: Espai de reflexió i proposta de 
millores per a la competitivitat del sector comercial a la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció i desenvolupament econòmic 
 
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 proposta d’activitat “Talenta’t, dóna im puls al comerç de la Garriga”.  
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Aprovar la despesa de 2.800,00€, exempt d’iva, en concepte de les activiatats i imputar-la a 
la aplicació pressupostària 15 304 43100 22610 PCT COI Dinamització comercial del 
pressupost vigent. 
Proporcionar la infraestructura necessària per a la realització de la citada activitat. 
 
 

 
31. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de febrer 
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 : 
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    2015/0001090   Febrer 2015           500,00€        105,€ 605,00€ 
  
 

 
32. Aprovació Política de Seguretat de la Informació. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement. 
 
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 la Política de Seguretat de la Informació, de l´ajuntament de la Garriga. 
Realitzar un pla per complir l'Esquema Nacional de Seguretat. 
  

 
33. Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació, 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 : 
Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta corporació per a l’exercici del 2015, 
constituïda per les places següents: 

PERSONAL FUNCIONARI: 

Grup Classificació Categoria/ 
Classe 

Denominació 
plaça 

Nombre 
vacants 

Sistema 
selecció 

Procés Dedicació 

C2 

Escala 
d’Administració 
Epecial/Subescala 
Serveis Especials 

 
Policia 
Local 

 
Caporal 1 CO PI 1 
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34. Autorització assistència XV Seminari d'actualització per a Interventors. 
 
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 l’assistència de la interventora de la Corporació, al XV seminari 
d’actualització per a Interventors que es  durà a terme els dimecres: 11 de març, 15 
d’abril, 13 de maig, 10 de juny, 14 d’octubre i 11 de novembre de 2015, de 09:30 a 14:30h 
(30h lectives) a la seu de l’EAPC (Barcelona).  
 
            

 
35. Autorització assistència curs Taller de gestió de documents electrònics. Compartir 
coneixement,  
 
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 l’assistència de l´arxivera de l’Ajuntament al “Taller de gestió de 
documents electrònics: Compartir coneixement”,  que es  durà a terme els dies 10 i 12 
de febrer de 2015, de 9h a 14 h a la seu del carrer Rocafort 242 bis (Barcelona). 
Imputar la despesa de 65€ del cost del curs a  l’aplicació pressupostària 15 100 92000 
16200 ALP. Formació personal. P.funcionari. 

            
 

 
36. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; agent de policia Local (grup C2-15) 
 
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 81€, en concepte de la renovació del 

permís de conduir, agent de la Policia Local (grup C2-15)  
 
 

 
37. Reconeixement d'antiguitat a efectes de percepció del 1r trienni; (Oficial Paleta) 
 
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 : 
Reconèixer al senyor Xavier Martinez Tibau, Oficial paleta (grup C2), amb efectes des del 
dia 16/01/2015, 1 trienni i 5 dies. 
 
 

 
38. Reconeixement d'antiguitat a efectes de percepció de 1r trienni; (Professor EMM) 
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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 : 
Reconèixer al senyor Roberto Macián Gonzalez, Professor EMM (grup A2), amb efectes 
des del dia 16/01/2015, 1 trienni i 5 dies. 
 
 

 
39. Novació contractual en relació al procés de selecció d’una plaça de professor/a EMM 
(A1) reservada a promoció interna. 
 
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 novació contractual, en relació al procés de selecció per a la provisió d’una 
plaça de professor/a de l’EMM, grup A1, en règim laboral i al 80% de la jornada (30 
h/setmanals), vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i reservada a 
promoció interna, amb efectivitat a partir del dia 10/02/2015, la qual ha complert tots els 
requisits exigits a les bases de la convocatòria i ha superat el procés selectiu, i que ha estat 
proposada pel Tribunal com consta en l’acta del dia 29 de gener de 2015. 
 

 
40. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; agents de policia Local (grup C2) 
 
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 renovació del 
permís de conduir, agent de la Policia Local (grup C2-15). 
Aprovar  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82€, en concepte de la renovació del 
permís de conduir, agent de la Policia Local (grup C2-14)  
 
 

 
41. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes gener 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 Gener 2015: 
 

Càrrec  Motiu H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 
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Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Partits de bàsquet, 
Festival de 

patinatge artístic  
7,75  

 
 126,79€ 

 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Vigilància concert 
i desmuntatge, 
pintar pistes 
bàdminton i, 

partits a Can Violí 

 27 

 
 
6 606,87€ 

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Desmuntar 3/3 
bateco, 

neteja del bateco 
8,88  

 
145,28€ 

 
 
 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Vigilància  
desmuntatge 

concert, pintar 
pistes bàdminton i 

muntar i 
desmuntar 1/3 

bateco, aplec de 
sardanes 

9,5 22 

 

548,12€ 

Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Vigilància  
desmuntatge 

concert, neteja 
pista Can Noguera 

 14 

 

249,90 

Conserge 
d’Ensenyament 

Desmuntar 3/3 
bateco, 

neteja del bateco 
8,88  

 
145,28 

 
 

35,01 63 
       
          6          104,01 

 
 

       572,77 € 
 
     1.124,55 € 

  

 
     124,92€    1.822,24€ 

 
 

 
42.  Complement de productivitat per funcions auxiliar tecnic 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 : 
Abonar un  complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) per desenvolupar la 
tasca d’auxiliar tècnic durant 32 h en el mes de gener, la quantitat de 48€ amb càrrec a la 
partida 15 203 33000 15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat. 
 
 

 
43.  Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA  LOCAL mes gener 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 : 
Aprovar les gratificacions extraordinàries, el complement de nocturnitat i dietes 
corresponents al mes de gener 2015 del personal municipal que seguidament es relaciona: 
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Càrrec H.Diürna 
normal 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

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

Agent 0 0,00 0,00 3 29,73 0 0 29,73 

Agent 0 0,00 0,00 4 39,64 2 29,76 69,40 

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

Agent 4 4,00 65,44 7 69,37 3 44,64 179,45 

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

Agent 0 0,00 0,00 0 0 3 44,64 44,64 

Agent 0 0,00 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

Agent 4 4,00 65,44 7 69,37 3 44,64 179,45 

Agent 0 0,00 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

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

Agent 0 0,00 0,00 4 39,64 4 59,52 99,16 

Caporal 0 0,00 0,00 0 0 3 44,64 44,64 

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

Agent 0 0,00 0,00 4 39,64 4 59,52 99,16 

Agent 0 0,00 0,00 0 0 3 44,64 44,64 

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

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

Caporal 0 0,00 0,00 0 0 4 59,52 59,52 

Agent 0 0,00 0,00 4 39,64 4 59,52 99,16 

Caporal 0 0,00 0,00 0 0 2 29,76 29,76 

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

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

  8 8,00 
 

130,88 
 

93 
 

921,63 
 

73 
 

1086,24 
 

2138,75 
 
 

 
44. Acceptació de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars dels municipis de la 
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, pel curs 
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 : 
Acceptar la subvenció de 2.760,00 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars del municipi de la 
Garriga, durant el curs 2014/15. 
 

 
45. Liquidació de quotes del curs 2014/15, durant el mes de gener de 2015, de nous 
alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues 
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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 la liquidació per un import total de 472,41 €, corresponents a quotes del curs 
2014/15 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 
 
 

 
46. Aprovació de la signatura dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga, l’escola i AMPA Giroi, l’escola i AMPA Puiggraciós, i l’Escola Sant Lluís 
Gonçaga  
 
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 convenis de col·laboració entre les escoles Puiggraciós, Giroi i Sant Lluís 
Gonçaga, i les AMPA Puiggraciós i Giroi. 
Assumir el cost del programa de natació a les escoles d’import màxim 14.000 € (es paga 
una quota trimestral de 36,12 €, IVA inclòs, per alumne que participi en el programa), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15 201 32000 48006 “ENS.Convenis AMPES 
programa natació escolar” del Pressupost Municipal vigent. 
 
 

 
47. Autorització per a la celebració de la Botifarrada de Carnestoltes a l’Associació 
Cultural Garoso Festivals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: Àrea de Cultura  
 
 
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 Cultural Garoso Festivals a organitzar la Botifarrada de 
Carnestoltes, que es durà a terme el proper 14 de febrer de 2015. 
 

 
 
48. Aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació Cultural Gatzara de la Garriga per a la realització del 5è cicle de 
música d’autor Terra de Sons, i avançament de la bestreta de 1.250,00 € corresponent al 
50% de la subvenció 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: Àrea de 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Cultural Gatzara, per a la realització del 5è cicle de música d’autor Terra de Sons. 
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Aprovar la despesa de 2.500€ a l’Associació Cultural Gatzara, d’acord amb el que 
estableix l’esmentat conveni, corresponent a la subvenció econòmica, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 203 33000 48012 “CUT.Conveni Gatzara Terra de Sons” del 
Pressupost Municipal vigent 
Autoritzar la bestreta de 1.250,00 € sol.licitada. 
 
 

 
49. Autorització del concert amb música en directe organitzat per l’entitat The 
Impresentables Hoppers La Garriga, per al proper 15 de febrer de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: Àrea de Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar la celebració d’un concert amb música en directe el diumenge 15 de febrer de 
2015, a la plaça de l’Església (pista núm. 2 en cas de pluja), de 10 a 17 h, organitzat per 
l’entitat The Impresentables Hoppers La Garriga, així com la cessió de les 
infraestructures enumerades en la part expositiva. 
 
 

 
50. Autorització del concert “Butifarrot” de l’enti tat El Brou del Mestre i aprovació del 
conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: Àrea de 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat El Brou 
del Mestre per a la celebració del concert “Butifarrot”, la nit del dissabte 21 de febrer al 
diumenge 22 de febrer de 2015, de les 23 a les 04.30 h. 
 
 

 
51. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Agrupament 
Escolta Mossèn Jaume Oliveras de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les Persones: Àrea de 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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Agrupament Escolta Mossèn Jaume Oliveras de la Garriga. 
Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària 206 33700 48011 Conveni Agrupament Escolta del 
Pressupost Municipal de l’any 2015 i per un import màxim de 1.500€. 
 
 

 
52. Autorització de la bestreta de 3.320,00 €, corresponent al 50% de la subvenció per 
donar suport a l’Associació Casal Popular La Torre del Fanal, d’acord amb el conveni 
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vigent. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: Àrea de Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Autoritzar la bestreta de 3.320,00 € a l’Associació Cultural Popular La Torre del Fanal, 
d’acord amb el conveni signat, corresponent al 50% de la subvenció econòmica per a la 
gestió dels espais habilitats a la Torre del Fanal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
206 92400 48010 “DJP.PAR.Casal Popular de la Garriga” del Pressupost Municipal 
vigent. 
 

 
53. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de febrer de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones: 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 : 

Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de febrer de 2015 de l’activitat 
de karate, de 98 valors i d’un import de 2.465,90€ que es comptabilitzaran al 
concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. Karate rebuts mensuals. 
Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de febrer de 2015 de l’activitat 
de gimnàstica d’adults, de 12 valors i d’un import de 192,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica Adults. 

 
 

 
54. Contracte menor de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius de personal 
de serveis de l’Ajuntament de la Garriga (Expt. 001/15) 
 
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 : 
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 de subministrament de vestuari per a diferents 
col·lectius de personal de serveis de l’Ajuntament de la Garriga, per un import de 4.132,23 
euros i 867,77 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
55. Aprovació inicial projecte de consolidació de talussos al riu Congost, del tram entre el 
pont de Can Noguera i de la Doma, 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 : 
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APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal or dinària titulat 
“Consolidació de talussos al riu Congost, del tram entre el pont de Can Noguera i de la 
Doma, al municipi de la Garriga”, redactat per SERPA enginyeria i consultoria 
ambiental, SL, amb un pressupost d’execució per contracte de 383.656,06 € (IVA inclòs). 
SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta dies 
hàbils mitjançant publicació en el BOP, als efectes de la presentació d’al·legacions i 
reclamacions. 
CONSIDERAR-LO aprovat definitivament sense cap més acord sinó es presenten 
al·legacions i suggeriments en l’esmentat termini. 

 
 

56. Contracte menor de subministrament de 39 jardineres i 5 papereres pels C/Doma i 
C/Sant Francesc (expt. 002/15) 
 
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 : 
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 de subministrament de 39 jardineres i 5 papereres, 
per un import de 4.680,00 euros i 982,80 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 
 
 

 
57. Contracte menor de serveis per la reparació dels aires condicionats de la coberta de 
l’escola Puiggraciós i el seu suport (Expt. 003/15) 
 
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 : 
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 reparació dels aires condicionats 
de la coberta de l’escola Puiggraciós i el seu suport, per un import de 3.170,99 euros i 
665,91 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 

 
58. Contracte menor de serveis pels treballs de millora substrat dels plàtans dels trams 6 i 
7 del Passeig (Expt. 004/15) 
 
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 : 
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 als treballs de millora del substrat dels plàtans 
del Passeig – tram 10, per un import de 11.421,77 euros i 2.398,57 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 
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59. Aprovació memòria valorada de millora de la climatització del teatre el Patronat 
 
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 : 
Aprovar la memòria valorada per la millora de la climatització del teatre el Patronat, 
redactada per Enginyeria Pujadas, SCP durant el mes de febrer de 2015, amb un 
pressupost d’execució de 30.000,00 euros, IVA inclòs. 

 
 

 
60. Contracte menor de les obres de millora de la climatització del Teatre municipal el 
Patronat 
 
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 : 
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’obres per la millora de la climatització del Teatre 
municipal, per un import de 21.124,78 euros i 4.436,20 euros d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 
 
 

 
61. Aprovació memòria valorada de millora de l’enllumenat públic del polígon industrial 
de Ca n’Illa 
 
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 : 
Aprovar la memòria valorada per la millora de l’enllumenat públic del polígon industrial 
de Ca n’Illa, redactada per l’enginyer municipal durant el mes de gener de 2015, amb un 
pressupost d’execució de 49.760,98 euros, IVA inclòs. 
 
 

 
62. Aprovacio projectes Plans d’Ocupació Municipals (POM) 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball 
 
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 projectes POM 2015, mitjançant contractes de plans d’ocupació 
municipals, dels projectes descrits a la part expositiva. 
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Imputar els projectes descrits a la part expositiva i imputar la despesa de 124.343,10 
euros, dels quals 89.250,00 euros corresponen a salaris (aplicació pressupostària 304 
24100 13100 PCT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans Ocupació) i 32.118,10 euros 
corresponen a Seguretat Social (aplicació pressupostària 304 24101 16000   
PCT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans Ocupació.SS) a càrrec al pressupost de 2015. 

 
 

 
63. Aprovació del Pla d’Autoprotecció (PAU) per als esdeveniments (concerts) al Pavelló 
de Can Violí. Concert Brou del Mestre 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Governació 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) per al Concert del Brou del Mestre 2015 al Pavelló 
de Can Violí, atenent allò que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig i el Decret 82/2010, de 
29 de juny. 
Determinar que un cop aprovat el pla d’autoprotecció, caldrà donar d’alta l’activitat i 
adjuntar el document del PAU a la plataforma HERMES creada pel Departament 
d’Interior a efectes d’homologació dels plans d’autoprotecció. 
 

 
64. Ocupació de via pública per a la venda ambulant de globus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública  
 
ANTECEDENTS 
 
 
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 per a la venda ambulant de globus els dies 

21 i 22 de febrer del 2015, per la Fira de la Botifarra. 
2. Aprovar la liquidació corresponent a nom del sol·licitant per la taxa d’ocupació de 

terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.14, de número 
2015/0000001117, número d’expedient 2015/011/000012 i import 56,14 €. 

 
 

 
65. Ocupació de via pública amb una caseta creperia a plaça de l’Església. 
 
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 per instal·lar una caseta Creperia de 6,25 m2 
(2,5m x2,5m) a la plaça de l’Església, segons s’especifica en el plànol adjuntat, pel període 
de l´1 de maig al 31 de desembre del 2015. 
Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.16, de número 2015/000140, 
número d’expedient 2015/011/000011 i  import 1.760,80 €. 
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66. 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 9 de febrer de 2015 per un import de 
50.841,06 €. 
 
 
 
 


