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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 9 DE 
MARÇ DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, D E 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
9 DE MARÇ DE 2015 

 
 

 
 

1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
 
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 23 de febrer 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 les següents llicències d’obra major a: 
A) (Oma 26/2014) 

Descripció de l’obra: 
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig Congost, 52-54 de la Garriga promogut 
per Eduard Acedo i Many segons projecte redactat per Beta Office Architects, SLP, visat 
2014010921 
B) (Oma 1/2015) 

Descripció de l’obra: 
Construcció d’un altell de 27,50m2 en una nau industrial existent situada al carrer Priora 
Xixilona núm. 42, de la Garriga, promoguda per Blow Molding S.L., segons projecte redactat 
per l’enginyer Luis Leiva de la Torre, de 6/02/15 núm. 344737 del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya. 
 
 

 
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 17/2015) 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació puntual de 3 m2 de façana consistent en l’arranjament de l’arrebossat de la 
cantonada de la planta baixa al carrer Caselles, núm. 4 – Passeig, núm. 9 de la Garriga 
B) (Ome 20/2015) 
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Descripció de l’obra: 
Tallar dos arbres al Passeig, núm. 28, de la Garriga. 
C) (Ome 21/2015) 
Descripció de l’obra: 
Tallar dos arbres a la Ronda del Carril, núm. 75, de La Garriga. 
D) (Ome 155/2014) 
Descripció de l’obra: 
Arranjament de la part inferior de la façana al Carrer Banys, núm. 34 – Figueral, núm. 33 de la 
Garriga. 
E) (Ome 25/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials al carrer Torrent de les Toies, núm. 1 de 
la Garriga. 
F) (Ome 27/2015) 
Descripció de l’obra: 
Recréixer la barana existent amb xapa metàl·lica perforada per tal de protegir el desnivell 
respecte el carrer a la carretera Nova, núm. 85, àtic 2ª de la Garriga. 
G) (Ome 24/2015) 
Descripció de l’obra: 
Ampliar uns 25 cm. la porta d’entrada de vehicles i eliminar la teuladeta que forma part 
d’aquesta mateixa porta al Passeig, núm. 39 (per Sancho Marraco) de la Garriga. 
H) (Ome 96/2010) 
Descripció de l’obra: 
Legalització obres ampliació sala de vendes en supermercat existent, passant de 1.187,15 m2 a 
1.498,69 m2 consistent en desmuntatge d’envà de pladur i porta de pas a l’Avinguda 
Generalitat, núm. 58 – Josep Mª Sert, núm. 1 de la Garriga 
 

 
4. 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.Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
A) (Ome 23/2015) 
Descripció de l’obra: 
Canalització de 57 m per atendre nous subministres a la Ronda del Carril, núms. 114-116, de la 
Garriga 
B) (Ome 149/2014) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 14 x 0,4 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar gas 
natural a nous abonats al carrer Samalús, núm. 2-4 de la Garriga 
C) (Ome 166/2014) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cata de 1 x 0,6 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar gas natural 
a nous abonats al carrer Centre, núm. 15 de la Garriga. 
 

 
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:  
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Situació obra Quantitat a retornar 
Passeig, 8 150€ 
Ctra Nova, 31, 1r 1a 150€ 
Guinardó, 28 150€ 
Torrent de la Sínia, 38, 3r 3a 150€ 
Ametllers, 10 150€ 
Santa Maria del Camí, 74 bx 
1a 150€ 
Ps. Vil·la Romana, 87 7.216€ 
Ronda del Carril, 114 4.752€ 
 
 

 
6. Comunicació prèvia obres en locals comercials: Ctra nova, 40 
 
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 : 

Restar assabentats de l’adequació del local situat a la Carretera Nova, núm. 40, local 
Donar trasllat del present acord als interessats. 

 
 

 
7. Contracte menor per la reparació puntual de la coberta del pavelló de Can Noguera 
 
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 : 

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 puntual de la 
coberta del pavelló de Can Noguera, per un import de 4.380,20 € (21%IVA inclòs), 
atès el pressupost que consta en l’expedient.  

 

 

8. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 American Staffordshire Terrier, de nom “Rocco” i Xip 977200008758902. 
Aprovar  la liquidació 2015/0000002168 en concepte de llicència de tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos  

 
 

9. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
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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 : 

Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per al 
gos de raça raça American Staffordshire Terrier, de nom “Mow”, amb núm. de xip 
977200008752943. 
Aprovar  la liquidació 2015/0000002167 en concepte de llicència de tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos.  

 
 

 
10. Contracte menor de servei de suport tècnic d’arxiu  
 
ÀREA FUNCIONAL: SECRETARIA  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 suport tècnic d’arxiu, per un 
import de 9.875 euros i 2.625 euros d’IVA. 
 
 

 
11. Aprovació despesa subvenció Santuari de Puiggraciós segons conveni per al 
finançament parcial de les despeses de manteniment de l’entorn del Santuari. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Alcaldia  
 
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 despesa corresponent a la subvenció de 1.000,00 € per al Santuari de 
Puiggraciós, segons el conveni entre aquest i l’Ajuntament de la Garriga per a 
l’arranjament i neteja de l’entorn del Santuari, corresponent a l’any 2014.  
 
 

 
12. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € 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 
8472/2013 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 : 
Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge de desembre de 2014 i gener de 2015 per la família que figura a l'expedient 
8472/2013 de serveis socials. 
 

 
13. Concessió d'ajut econòmic de 581,25 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de gener i febrer 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 : 

Aprovar l'ajut econòmic de 581,25 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per la família que figura a l'expedient 
325/2014 de serveis socials. 

 
 

 
14. Concessió d'ajut econòmic de 570,00 € corresponent al 50% de les despeses 
d’escolarització postobligatòria al Centre Tècnic del Vallès per a la família que figura a 
l'expedient 5927/2013 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 : 

Aprovar l'ajut econòmic de 570,00 € corresponent al 50 % de les despeses  
d’escolarització postobligatòria dels mesos de gener a juny al Centre Tècnic del Vallès 
per la família que figura a l'expedient 5927/2013 de serveis socials. 

 
 

 
15. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 la despesa per un import total de 403,00 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 10 de març  fins al dia 19 de juny de 2015,  segons el detall següent. 
 

Escola Import Alumnes 
CEIP Puiggraciós 403,00 € 1 
TOTAL 403,00 € 1 
  
 

 
16. Autorització assistència jornada 'L'aplicació de la LRSAL: Balanç sobre l'afectació de 
competències locals', al secretari de l'Ajuntament. 
 
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 : 

Autoritzar l’assistència del secretari de l’Ajuntament, a la jornada sobre “L'aplicació 
de la LRSAL: Balanç sobre l'afectació de competències locals”, de 6:45h lectives, que 
es va dur a terme el dia 26 de febrer, en horari de 08:45 a 13:45 i de 15:30 a 17:15 a la 
Sala d’actes del Col·legi de Registradors de Catalunya (c/ Joan Miró 19-21 de 
Barcelona).  
Imputar la despesa de 100€ del cost de la jornada a  l’aplicació pressupostària 15 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P.funcionari. 
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17. Autorització assistència  Seminari de contractació EAPC, a la tècnica auxiliar de 
contractació (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 : 

Autoritzar l’assistència de la tècnica auxiliar de contractació, al Seminari de 
Contractació, de 30h lectives, que es durà a terme els dies 12/03, 16/04, 14/05, 11/06, 
15/10 i 12/11, en horari de 09:30 a 14:30 a la seu de l’EAPC (Barcelona).  
Imputar la despesa de 210€ del cost del seminari a  l’aplicació pressupostària 15 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P.funcionari. 

 
            

 
18. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes febrer 2015 
 
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 : 
Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports Febrer 2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 

festiva 
H.Nocturna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT  
 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Vigilància concert 
del Brou del 

Mestre 
0,5 

  
         7,5 

165,08€ 

 
 

 
19. Autorització  modificació de l'horari laboral; conserge àrea de serveis a les persones 
(grup AP) 
 
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 : 
Establir l’horari laboral del conserge de l’àrea de Serveis a les Persones a partir de l’1 de 
març de 2015, amb el següent detall: 
 

Àrea d’esports: 
• Dissabte: de 08:30h a 14:30h i de 15:30 a 22:00h 
• Diumenge: de 09:00 a 15:00h 

 
Àrea de Cultura (consergeria edifici Can Raspall): 
• Dimecres i dijous: de 08:00h a 14:00h 
• Divendres: de 08:00 a 15:00 

 
Establir flexibilitat horària de dimecres fins diumenge a les 17:00h i  per tal d’equipar-lo a 
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les condicions d’altres conserges de l’àrea de Serveis a les Persones, considerar, des de 
diumenge a les 17h fins a les 22h com a hores extres diürnes i dilluns i dimarts com a 
festives i/o nocturnes. 
 
 

 
20. Complement de productivitat per funcions auxiliar tècnic teatre 
 
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 : 
Abonar un  complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) per desenvolupar la 
tasca d’auxiliar tècnic durant 77 h en el mes de febrer, la quantitat de 115,50€ amb càrrec 
a la partida 15 203 33000 15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat.  
 

 
21. Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA LOCAL mes febrer 2015 
 
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 les gratificacions extraordinàries, el complement de nocturnitat i dietes 

corresponents al mes de febrer 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 

Càrrec H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
Festiva 

H.Nocturna 
Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT  

Dies 
Nocturns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

Agent 4 4 0 8,00 136,84 0 0 3 44,64 181,48 

Agent 0 0 0 0,00 0,00 6 59,46 1 14,88 74,34 

Agent 4 4 0 8,00 136,84 6 59,46 3 44,64 240,94 

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

Agent 4 16 8 28,00 517,60 7 69,37 3 44,64 631,61 

Agent 4 0 0 4,00 65,44 0 0 3 44,64 110,08 

Agent 4 0 0 4,00 65,44 0 0 3 44,64 110,08 

Agent 0 4 0 4,00 71,40 0 0 4 59,52 130,92 

Agent 0 0 11 11,00 229,02 7 69,37 3 44,64 343,03 

Agent 0 4 0 4,00 71,40 7 69,37 3 44,64 185,41 

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

Agent 0 8 0 8,00 142,80 7 69,37 3 44,64 256,81 

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

Agent 4 0 0 4,00 65,44 1 9,91 3 44,64 119,99 

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

Agent 0 0 3 3,00 62,46 0 0 1 14,88 77,34 

Agent 0 4 0 4,00 71,40 13 128,83 3 44,64 244,87 

Agent 0 0 0 0,00 0,00 1 9,91 3 44,64 54,55 

Caporal 0 0 8 8,00 166,56 0 0 2 29,76 196,32 

Agent 0 4 0 4,00 71,40 0 0 3 44,64 116,04 

Caporal 0 4 8 12,00 237,96 0 0 3 44,64 282,60 

Agent 0 0 0 0,00 0,00 1 9,91 3 44,64 54,55 
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Agent 0 4 0 4,00 71,40 7 69,37 4 59,52 200,29 

  24 56 38 118,00 2183,40 84 832,44 68 1011,84 4027,68 

 
 
 

 
22. Contracte menor de servei per a l’estudi del clima laboral de l’Ajuntament de la 
Garriga (inclosos tots els treballadors/es). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /Unitat de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 l’estudi de clima laboral de 
l’Ajuntament de la Garriga (inclosos tots els treballadors/es), per un import de 3.900,00 
euros i 819,00 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
23. Venda del llibre “Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle 
XXI” a les llibreries. Establiment del preu de venda. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Patrimoni  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
24. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del Passeig, núm. 97 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 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 la propietat de la 
finca del Passeig, núm. 97 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. 
Imputar les despeses derivades d’aquest conveni, per un màxim de 550 €, a l’aplicació 
pressupostària 204 23600 48009 del pressupost municipal vigent. 
 

 
25. Autorització per la realització d’un concert de format ambient a la Sala Ku4tr4 el dia 
14 de març de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei 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 : 
Autoritzar la realització del concert de format ambient amb el grup no formal de hip hop 
del Casal de joves, el dia 14 de març de 2015 de les 23.00 h  a les 03’00 h. a la Sala Privada 
Ku4tr4 (carrer Priora Xixilona, 46, de la Garriga). 
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2.- Aprovar la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 206 
33700 22609 Programa Oci Nocturn, per un import màxim de 750€. 
 
 

 
26. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts del trimestre de gener a març de 2015 de 
l’Activitat de ioga. 
 
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.  Aprovar la relació cobratòria corresponent al trimestre de gener a març de 
2015 de l’activitat de ioga, de 42 valors i d’un import de 1.275€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. Ioga. 

    
 

27. Aprovació de les liquidacions de les matrícules de karate dels mesos de gener i febrer 
de 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.  Aprovar les liquidacions de les matrícules del karate del curs 2014-2015 
tramitades els mesos de gener i febrer de 2015, per un import de 50,00€. 

 
 

 
28. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de març de 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 : 

Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de març de 2015 de l’activitat 
de karate, de 100 valors i d’un import de 2.513,20€ que es comptabilitzaran al 
concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. Karate rebuts mensuals. 
Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de març 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. 

 
 

29. Contracte menor per al servei de subministrament i instal·lació de material esportiu  
 
ÀREA FUNCIONAL: Esports  
 
ANTECEDENTS 
 
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 



 

JGL 9/3/2015 
 

10 

contractes del sector públic, el contracte menor pel servei de subministrament i 
instal·lació de material esportiu, per un import total de 3.305,78€ més 694,22 € d’IVA, 
essent un total de 4.000,00€ IVA inclòs, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

30. Lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola de Dansa Disset el dia 29 de març de 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 

Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del teatre el dia 29 
de març de 2015  de 16h a 19 h per poder realitzar un espectacle de coreografies del 
grup de competició, d’acord amb la instància de data 26 de febrer de 2015 i número de 
registre 1038/2015. 
Aprovar la liquidació  per un import de 509,65 €, en concepte de lloguer del Teatre de 
la Garriga pels dies i hores esmentats. 

 
 

 
31. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’entitat Nats Teatre i l’Ajuntament de la 
Garriga per a la realització de les obres “Molières” i “Espectres de Shakespeare” al 
Teatre de la Garriga. 
 
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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’entitat Nats Teatre per a la realització dels espectacles que tindran lloc el dissabte 14 de 
març de 2015 a els 20 h i diumenge 15 de març a els 18h al Teatre de la Garriga. 

Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària de 203 33300 48008 CUT.Teatre Municipal.Convenis 
del Pressupost Municipal vigent i per un import màxim de 2.944€ per cada espectacle, un 
cop feta la recaptació efectiva i descomptats els drets d’autor i les despeses de gestió de 
ticketea si és oportú. 

 
 

32. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Tres Tombs la Garriga 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació Tres Tombs la Garriga amb l’objecte de regular la subvenció econòmica 
anual i garantir el bon funcionament de les activitats de l’associació durant l’any 2015. 
Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària 203 33000 48013 CUT. Conveni Tres Tombs del 
Pressupost Municipal de l’any 2015 i per un import màxim de 4.000€. 
 

 
33. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat A.C.R 
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Front Diabòlic pel 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’entitat A.C.R. Front Diabòlic. 
Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària 203 33800 48000 CUT. Diables del Pressupost 
Municipal de l’any 2015 i per un import màxim de 1.500,00€. 
 
 

 
34. Convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts municipals a entitats culturals 
sense afany de lucre per a la realització d’activitats o actuacions culturals 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 

Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts municipals per les 
entitats culturals sense afany de lucre per a  la realització d’activitats o actuacions 
culturals de La Garriga. 
Imputar les despeses per un import màxim de 19.000,00€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària CUT. Subvencions a entitats 203 33000 48006 del Pressupost Municipal 
vigent. 

 
 

35. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Amics del Jazz i la Música de la Garriga 2015. 
 
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 : 

Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació Amics del Jazz i  la Música de la Garriga per aquest any 2015. 
Aprovar la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33000 48009 CUT. Amics del Jazz del Pressupost Municipal de l’any 2015 i per un 
import màxim de 3.000€. 
Aprovar la bestreta del 50% de la subvenció, o sigui, 1.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 203 33000 48009 CUT. Amics del Jazz. 

 
 

 
36. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Colla de 
Geganters de la Garriga 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis 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 : 
Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la 
Colla de Geganters de la Garriga per aquest any 2015. 
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Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a l’aplicació pressupostària 203 33000 48007 CUT.Geganters del Pressupost 
Municipal de l’any 2015 i per un import màxim de 4.700€. 
Autoritzar la bestreta de 2.350€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33300 48007 
CUT.Geganters en concepte de bestreta. 
 
 

 
37. 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 9 de març de 2015 per un import de 
128.752,40 €. 
 
 

 
38. Contracte menor de subministrament de diferents jocs i elements per parcs infantils i 
la seva instal·lació (expt. 005/15) 
 
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 : 
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 diversos jocs i elements per 
parcs infantils, i la seva instal·lació/reposició, per un import de 6.560,00 euros i 1.377,60 
euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 

 
39. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 006/15) 
 
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 : 

Restar assabentats de l’inici de l’activitat de centre d’osteopatia i fisioteràpia, subjecte a 
Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en el carrer Samalús, núm. 19 baixos d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 63,85 m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 
Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de centre d’osteopatia i fisioteràpia que 
seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació prèvia 
 

2015/000002185 
2015/170/000013 

237,13€ 
 

 
 

 
40. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 009/15) 
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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 de missatgeria i petita paqueteria, 
subjecte a Comunicació prèvia en l’immoble situat a la Carretera Nova, núm. 127, local 
B d’aquest municipi, amb una superfície útil de 360,61m2, 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 de missatgeria i petita 
paqueteria, que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
 
 

2015/000002191 
2014/170/00074 

 

   
 25% 
(59,28) 

237,13€ 
 

 Total: ..........................................................................................  177,85 €    
 

 
41. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia annex III (expt. 008/15) 
 
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 taller de reparació de vehicles automòbils, 

subjecte a comunicació prèvia situat al C/Priora Xixilona, núm. 52 d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 277,32m2,  que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de taller de reparació de vehicles 
automòbils que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació prèvia 
 

2015/000002206 
2015/170/000015 

 
   50% 
(-144,34€) 

288,68€ 
 

     Total: ..........................................................................................144,34 €    
 

 
42. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia III (expt. 010/15) 
 
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 : 
Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de bar, situada al carrer Calàbria, 
núm. 6 baixos del terme municipal, amb una superfície útil de 83,51m2,  el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  
1. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 6 

de febrer de 2012, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà que 
sigui objecte de nova autorització. 

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
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Canvi titularitat 
Informe sanitari 

 

2015/000002188 
2015/170/000014 

 

 
   25% 
(-101,97€) 

129,91€ 
277,96€ 
 

       Total: ................................................................................................305,90 €    
    

 
 

43. Contracte menor de subministrament de generadors d’aire calent pel Teatre 
Municipal (expt. 003/15) 
 
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 : 
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 generadors d’aire calent pel 
Teatre Municipal de la Garriga, per un import de 5.435,00 euros i 1.141,35 euros d’IVA, 
atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
44. Acceptació ajut econòmic per l’execució de les obres de neteja selectiva i eradicació de 
plantes invasores del riu Congost en trams urbans de la Garriga (3ª fase) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
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 l’ajut econòmic de 10.889,81€ del Consorci per a la Defensa de la Conca del 

riu Besòs, per a sufragar les despeses derivades de l’execució de les obres de neteja 
selectiva i eradicació de plantes invasores del riu Congost en trams urbans de la 
Garriga (3ª fase), i carregar l’import rebut de la subvenció a l’aplicació 
pressupostària d’ingressos 402 46700 MED.Consorci Defensa Conca Riu Congost. 
Manteniment llera, del pressupost municipal. 

 
 

45. Relació de contribuents que es poden acollir a la bonificació de la taxa de recollida 
d'escombraries 2015 segons ordenança T08, havent fet ús de la deixalleria durant 
l'exercici 2014 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Establir una bonificació del 10% i el 20% en la taxa per la recollida domiciliària 

d’escombraries, segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 2 punt 3.5), als 
contribuents que consten a l’informe i llistat adjunts a l’expedient. 

 
 

46. Aprovació certificació final de diverses obres de millora de xarxa  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
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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 : 
Aprovar les certificacions finals d’obra de les obres detallades a la part expositiva 
d’aquest acord i que es detallen a continuació, per un import de 61.981,59€ (IVA a banda), 
a fi i efecte de ser repercutides en  els costos de la concessió en la següent revisió de tarifes. 

 
� C/Anselm Clavé    17.302,04€ (IVA a banda) 
� C/Caritat cantonada C/Llerona      4.072,80€ (IVA a banda) 
� C/Consell entre Doma i Caritat  18.700,79€ (IVA a banda) 
� Ronda Carril, 64-72    21.905,96€ (IVA a banda) 

 
 

 
47. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de març 
de 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
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 liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons, 

segons el detall següent 
 
Expedient      Liquidació              Període   Import Iva        Total 
2015/801/00001    2015/00002184   Març  2015    500,00€    105,€     605,00€ 
  

 
48. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes de febrer de 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 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       2015/00002183     Febrer  2015     320,00€ 67,20€    387,20€ 
 

 
49. Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, del 
primer trimestre exercici 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent al 
primer  trimestre de l’exercici 2015, de 65 valors per un import total de 12.490,16€, que 
s’imputarà al concepte d’ingrés 2015 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al carrer i 
ambulants. 
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50. (Bar Can Noguera); modificació de l´acord d’ocupació de via pública amb taules i 
cadires. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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 : 
Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació numero 2015/00001067, número d’expedient 
2014/014/00005 i d’import 758,52 €, (Bar Can Noguera), pel concepte d’ocupació de via 
pública amb 4 taules i les corresponents cadires pel període anual 2015. 
Aprovar una liquidació per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 4 taules i les 
corresponents cadires pel període de març a desembre del 2015 
Aprovar la corresponent liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2015/0000002182, número 
d’expedient 2014/014/000005 i d’import 632,80 €. 
 
 

 
51. (Braseria Can Juanillo); modificació de l´acord d’ocupació de via pública amb taules i 
cadires. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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 : 
Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació número 2015/00002172, número d’expedient 
2015/014/000001 i d’import 949,20 €, (Braseria Can Juanillo), pel concepte d’ocupació de 
via pública amb 6 taules i les corresponents cadires pel període de març a desembre del 
2015 
Aprovar una liquidació per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 2 taules i les 
corresponents cadires pel període de març a desembre del 2015 
Aprovar la corresponent liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2015/0000002197, número 
d’expedient 2015/014/000001 i d’import 316,40 €. 
 
 

 
52. Ocupació de la via pública amb un quiosc per a la venda de gelats. Abril – setembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria 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. Concedir llicència d’ocupació parcial de la via pública per instal·lar un quiosc de 

venda de gelats a la plaça de Can Dachs, de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2015. 
2. 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 2015/000002196, 
número d’expedient 2013/011/000026 i import 1.792,74 €. 

 
 

 
53. Concessió parcial d’ocupació de la via pública amb la venda ambulant de globus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública  
 



 

JGL 9/3/2015 
 

17 

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 llicència d’ocupació de via pública per a la venda ambulant de globus en les 

festivitats de Rams (29/03/2015) i Sant Jordi (23/04/2015). 
2. Denegar la venda ambulant de globus per a les festivitats de Tres Tombs (19/04/2014) i 

Corpus (07/06/2015), de conformitat amb l’informe de la Regidoria de Cultura. 
 
 

 
54. Aprovació relació cobratòria del mes de març de 2015 de l'Escola Municipal d'Art i 
Disseny de la Garriga (EMAD) 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 la relació cobratòria del mes de març de 2015 de l’EMAD, de 361 valors i 
import 14.469,43 €; imputats al concepte pressupostari 15 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 

   
 

 
55. Aprovació de la memòria econòmica del servei públic del Casal de Nadal 2014/15 i 
acceptació del cànon corresponent 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
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: 

 
 

 
56. Contractació plans ocupació 2015 subvencionats per DIBA; 1 fuster 
 
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. Contractar en el marc del POM 2015 subvencionats parcialment per la Diputació de 

Barcelona a través del “Programa complementari de foment de l’ocupació local” en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, des del dia 10 de març de 2015 al 
9 de setembre de 2015, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de 
dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores, i dilluns de 16:00 a 18:30 hores mitjançant 
contracte laboral d’obra o servei de durada determinada i amb una retribució de 850€ 
bruts mensuals, més la part proporcional prorratejada de les pagues extraordinàries 
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(141,67€), a la següent persona: 
 

  
SELECCIONATS 
PROJECTE UBICACIÓ LLOC DE TREBALL 

treballs de fusteria 
EME Fuster 

            
 

 
57. Contracte menor del servei de portal de transparència i dades obertes (SaaS – 
Software as a Service). 
 
ÀREA FUNCIONAL:  Àrea de Societat del Coneixement. 
 
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 relatiu al servei de portal de 
transparència i dades obertes (SaaS – Software as a Service) per un import de 7.100,00 
euros i 1.491,00 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 
 


