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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 20 DE 
JULIOL 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  
20 DE JULIOL DE 2015 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 
s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 6 de juliol 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 10/2015) 

Descripció de l’obra: 
 
Construcció d’un habitatge unifamiliar en testera de planta baixa, amb porxo- garatge al 
carrer Bassal , núm , 9.  
 
B ) (Oma 14/2015 ) 

Descripció de l’obra: 
Construcció d’habitatge unifamiliar en filera., de planta baixa + 1, al carrer Rocabuquera 
, núm. 62 de La Garriga 
 
C) (Oma 13/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció de terrassa en habitatge unifamiliar entre mitgeres. La terrassa queda a nivell 
de planta baixa i és la coberta trepitjable del porxo que s’afegeix a la façana posterior del 
garatge de planta soterrani , al carrer Doma ,29 de La Garriga.  
 
 

 
3. Obres Menors 
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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 64/2015) 
Descripció de l’obra: 
Instal·lació d’un dipòsit de separació de greixos soterrat, al carrer Pompeu Fabra núm, 29 
de La Garriga 
 
B) (OMe 79/2015) 
Descripció de l’obra: 
Construcció d’una piscina al carrer Rocabuquera, núm. 66 de la Garriga 
 

C) (OMe74/2015) 

Descripció de l’obra: 

Enderroc de l’actual mur de contenció i construcció de nou mur de tancament de la 
parcel·la a carrer fins a l’escala d’accés al jardí al carrer Josep Carner , núm. 5 de La 
Garriga 
 
D) (OMe76/2015) 

Descripció de l’obra: 

Execució de rocalles, escala exterior i previsió d’instal·lacions per a futura construcción de 
piscina, al Passeig Vilanova , núm 8, La Garriga. 

 
E) (OMe80/2015) 
Descripció de l’obra: 

Col·locació de sòcol de pedra de la sènia i substitució de fusteria , al carrer Merçè, núm. 4 
de La Garriga 
 
F) (OMe 78/2015) 
Descripció de l’obra: 

Construcció de piscina, adequació del jardí amb la construcció d’un mur de contenció, 
enderroc i construcció de noves tanques, modificació d’entrada de vehicles i reformes 
interiors sense afectació de distribució ni  estructura, a l’Avinguda Catalunya , núm 4 . 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 les següents llicències de rases i serveis a: 
A) (Ome 75/2015) 
Descripció de l’obra: 
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Obertura de cala de reparació al carrer Priora Xixilona , núm. 97 de La Garriga 
   
B) (OMe77/2015) 
Descripció de l’obra: 
Desmuntatge i retirada de cables coaxials enterrats i canalitzats a la N-152- Carretera 
Nova – Calàbria – Carretera de Vic de  La Garriga 
 
C) (OMe71/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 2 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al Carrer Calàbria, núm. 18 de La Garriga 
  
D) (OMe81/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 13 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al Passeig, núm. 28 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:  
 
Situació obra Quantitat a retornar 

Calàbria , 2 150€ 
Nord, 4 150€ 

Calàbria, 137, 1r 2a 150€ 
Llerona, 86                               150€ 

Samalús,1 esc. B, 3r 4a 150 € 

Passatge Torrent de la Cova, 
8 

150€ 

 
 

 
6. Retorn de fiances de vial 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 

Situació obra        Quantitat a retornar 

Llerona, 86                                        
500€ 

Guinardó, 3   
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500€ 
Priora Xixilona,42 550€ 

Passatge Torrent de la Cova, 8 1.000€ 
 
     

 
7. Baixa gual permanent carrer Les Vinyes, núm 4 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
Antecedents de fet 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Donar de baixa el gual permanent situat al carrer Les Vinyes , núm 4 
 
 

 
8. Exempció de les fiançes de 150 € i 350 €, Banys , 5  
 
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. Aprovar l’exempció de la fiança terres i runes de 150 € i 350 €, de les obres consistents 

en obertura rasa per soterrar l’escomesa elèctrica  de la finca situada al carrer Banys  
5 ,  de la Garriga, (Exp. OMe 26/2015). 

 
 

 
9. Comunicació prèvia Obres local comercial, Carretera  Nova, 50  Oficina administrativa. 
 
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. Restar assabentats de l’adequació del local situata la Carretera Nova, 50,  
de la Garriga, per tal d’adequar-lo per a oficina administrativa 
 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat 
urbanística que seguidament es relaciona: 
 
Objecte Tributari  Liquidació Concepte Import  

Certificat 
Compatibilitat 

Carretera Nova, 50 2015/170/00039 
2015/0007529 

                Taxa 

129,91€ 
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10. Aprovació definitiva Estudi de l’Estudi de Detall de la finca situada al Passatge Vil·la 
Romana, núm. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 i 73 de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de la finca situada al Passatge Vil·la 
Romana, núm. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 i 73 de la Garriga. 

2. Publicar l’aprovació definitiva al BOPB. 
3. Liquidar la taxa corresponent per la tramitació de l’Estudi de Detall d’acord amb 

l’Ordenança Fiscal núm. T06, per import de 154,65€.  
 
 

 
11. Parcel·lació 1/2015: Passatge Vil·la Romana núms. 57,59,61,63,65,67,69,71 i 73.   
 
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 llicència de parcel·lació de la finca situada al Passatge Vil·la Romana 
núms.57,59,61,63,65,67,69,71,73 consistent en les següents finques resultants ;  

-      Finca 1, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 57. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana al Passatge:  10,323 m. 
 

- Finca 2, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 59. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana al Passatge:  10,323 m. 

 
- Finca 3, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 61. 

Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana al Passatge:  10,323 m. 
 

- Finca 4, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 63. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,323 m. 
 

- Finca 5, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 65. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,323 m. 
 

- Finca 6, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 67. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,323 m. 
 

- Finca 7, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 69. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,323 m. 
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- Finca 8, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 71. 
Superfície: 205,324  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,323 m. 

 
 

- Finca 9, amb adreça Passatge Vil.la Romana núm. 73. 
Superfície: 205,408  m2.  
Longitud de façana a la carretera Nova:  10,327 m. 

  Condicions de Llicència 

      Condicions generals: 
Indicades en l’annex adjunt 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la parcel·lació esmentada: 

      
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  
Passatge Vil·la Romana 
57,59,61,63,65,67,69,71,73 

2015/020/000114 
2015/0007548 

Taxa 
parcel·lació 92,80€ 

                                        
 

 
12. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, altell nau 
industrial carrer Priora Xixilona, 42 

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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia per les obres de construcció d’altell en una nau industrial al carrer Priora 
Xixilona , núm. 42 de La Garriga. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 
             
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Priora Xixilona, 
núm.42 

2015/020/000038 
2015/0007549 

Assabentat de 
primera 
ocupació 221,19€ 

            
 

 
13. Aprovació de la factura del contracte menor de diversos treballs de manyeria al 
pavelló de Can Noguera 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 16524 de 22/06/2015 i d’import 6.001,60 €(IVA 
inclòs), corresponent al contracte menor per l’execució de diversos treballs de 
manyeria al pavelló de Can Noguera. 
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14. Aprovació de la factura del contracte menor de substitució de la fusteria d’alumini a 
l’auditori de l’EMM 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 2015146 de l’1 de juliol i d’import 6.415,71 €(IVA 
inclòs), corresponent al contracte menor per l’execució de la substitució  de la 
fusteria d’alumini a l’auditori de l’Escola Municip al de Música. 

 

 
15. Aprovació memòria valorada de millora de remodelació de les dependències de la 
planta de la policia municipal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria valorada per la remodelació de les dependències policials , 
redactada per l’Arquitecta Tècnica Municipal durant el mes de juliol de 2015, amb 
un pressupost d’execució de 39.822,58 euros, IVA inclòs. 

 
 

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 6962/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
6962/2013 de serveis socials. 

 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 285,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
del mes d’abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 9717/2013 de serveis 
socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 285,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril de 2015 per la família que figura a l'expedient 
9717/2013 de serveis socials. 
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18. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75% de les despeses de la fiança 
del lloguer per a la família que figura a l'expedient 5696/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de la 
fiança de lloguer per a la família que figura a l'expedient 5696/2013 de serveis 
socials. 

 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 9518/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 9518/2013 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 540,60 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
dels mesos d’abril i maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 1665/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 540,60 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 1665/2014 de serveis socials. 

 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de  487,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de març i abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 8734/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 487,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de març i abril de 2015 per la família que figura a 
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l'expedient 8734/2013 de serveis socials. 
 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 485,22 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
4359/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 485,22 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de gener i febrer de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 4359/2012 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 289,72 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de gener i març de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 3968//2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 289,72 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de gener i març de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 3968/2012 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 702,54 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de  llum dels mesos de febrer i abril de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 4052/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 702,54 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de febrer i abril de 2015, per a la família que 
figura a l'expedient 4052/2014 de serveis socials. 

 
 

 
25. Concessió d'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport 
dels mesos de maig a agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport a 
un Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a Alella des del 
mes de maig fins al mes d’agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
119/2009 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic extraordinari de 273,00 € corresponent a les despeses del 
Casal d’Estiu (inclòs menjador) per a la família que figura a l'expedient 929/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic extraordinari de 273,00 € corresponent a les despeses del 
Casal d’Estiu (inclòs menjador), des del dia 13 al 30 de juliol a l’Escola 
Puiggracios, per la família que figura a l'expedient 929/2013 de serveis socials. 

 
 

27. Aprovació nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
oriental per al tercer trimestre curs 2014/2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa per un import total de 17.488,13 € en concepte d’ajuts de 

menjador escolar corresponent al tercer trimestre escolar del curs 2014/2015, segons el 
detall següent. 

 
Escola Import Alumnes 

CEIP Giroi 5.376,14 € 36 
CEIP Pinetons 4.696,50 € 31 
CEIP Puiggraciós 4.054,29 € 26 
CEIP Tagamanent 3.361,20 € 19 
TOTAL  17.488,13 €                        112  
  

 
 

28. Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació El 
Grup Les Noies de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació El Grup Les Noies de La Garriga. 

2. Aprovar  la despesa a abonar a l’Associació El Grup Les Noies de La Garriga d’un 
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màxim de 500,00 € en  concepte  d’activitats organitzades durant aquest any 2015, 
amb imputació  a l’aplicació pressupostària 207 23102 48010 ACP. POI. ENT 
Associació Les noies. 

 
 

 
29. Atorgament de subvenció a projectes de cooperació i desenvolupament i solidaritat 
2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques Socials. 
 
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 de subvencions als projectes de cooperació al desenvolupament 
relacionats a la part dispositiva corresponents a l’exercici 2015: 
 

1 

Comissió de Drets Humans per observació i recollida 
de testimonis sobre la desaparició forçada de 43 
estudiants de l’escola normal Raúl Isidro Burgos a 
Ayotzinapa, Guerrero 

La Garriga. 
Societat Civil 

9.384,00 

2 
Promoció de la defensa dels drets humans laborals, 
socials i dels pobles indígenes de Guatemala 

Fundació Pau i 
Solidaritat  

12.430,85 

3 Arts i cultures de Pau 
Associació 
Cultural Asilah 

9.540,00 

4 
Rehabilitació de víctimes de mines antipersona i 
actes bèl·lics a Antioquia. Comunicació corporativa 
de sensibilització 

Fundació Pax 4.406,00 

5 

Equipaments per a l’ensenyament a nens i nenes de 
mares solteres de pocs recursos econòmics (menys 
de 100$ mensuals) i tallers de salut, neteja i endreça 
per a les mares 2015 

Associació Yby 
Terra 

4.685,00 

 Total a projectes:  40.445,85 
 Aportació gestió Fons Català (10% del total): 4.044,58 
 TOTAL DESPESA: 44.490,43 
 
 

 
30. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, CNM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat 
 
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 concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. CNM en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de  675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
dels mesos de juny i juliol de 2015 per a la família que figura a l'expedient 5464/2013 de 
serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2015 per la família que figura a 
l'expedient 5464/2013 de serveis socials. 

 
 

 
32. Devolució garanties definitives aportades en relació al contracte de serveis per a la 
redacció del pla de millora urbana, el projecte de reparcel·lació i el projecte 
d’urbanització de la UA-35 els Tremolencs   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de secretaria i territori 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Procedir a la devolució de les garanties definitives aportades en relació al contracte de 
serveis per a la redacció del pla de millora urbana, el projecte de reparcel·lació i el 
projecte d’urbanització de la UA-35 els Tremolencs amb el desglossament següent:  
 

� Contracte inicial 19-7-11, Garantia de 7.760,65 euros de la caixa 
d’Arquitectes (aval). 

� Modificació contracte 2013. Garantia en efectiu de 475 €. 
� Modificació contractual 2014: Garantia 1.212’97 € en efectiu 

      Garantia 2.183’35 € en efectiu 
                  Garantia    118’75 € en efectiu 

 
 

 
33. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
 
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 : 
Primer.-Aprovar les  liquidacions, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents 
a la taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 
Concepte   Liquidació  Import 
ocupació dia 6 de juny   2015/00007521  258,12€ 
ocupació dia 4 de juliol             2015/00007522  258,12€ 
 
 

 
34. Aprovació de la relació cobratòria corresponent del padró de la taxa del mercat 
setmanal, del tercer trimestre exercici 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal 
corresponent al tercer  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. 

  
 

35. Aprovació liquidació cànon concessió adminisrativa bar del Teatre, mes de juliol 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 del Teatre 
municipal,  segons el detall següent: 

Expedient  Liquidació  Període  Import       Iva                 Total 
2014/801/00002 2015/00007520   Juliol  2015 320,00€     67,20€ 387,20€ 
 
 

 
36. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de juliol  
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    2015/00007519 Juliol  2015           500,00€    105€ 605,00€ 
  
 

 
37. SUMAR I COMPARTIR. Aprovació de la proposta d’activitats de les juntes de les 
associacions de comerciants de la Garriga, Canovelles. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la proposta d’activitats “Urbanisme comercial, repensar la ciutat, reinventar 

el comerç”, “Comunicació singular dins l’excés d’informació”, “Gestió d’un projecte 
de dinamització, el sentit de les associacions”, organitzades conjuntament amb les 
associacions de comerciants de la Garriga i Canovelles. 
 

2. Aprovar la despesa de 525,00€ i imputar-la a la aplicació pressupostària  
15 304 43110 22610 PCT COI Dinamització comercial. 
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38. Aprovació i signatura del conveni i addenda que presenta el Consell Comarcal de 
Vallès Oriental per l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al projecte “Programa 
d’Ocupació a la Indústria Local (POIL) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Promoció Econòmica, Indústria i Treball  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per a l’execució del projecte “Promoure l’Ocupació a la Indústria Local al Vallès 
Oriental”. 
2.- Aprovar l’addenda al conveni precedent, “Addenda al conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Garriga, per a l’execució del projecte “Promoure l’Ocupació a la 
Indústria Local del Vallès Oriental”. 
 
 

 
39. Acceptació  proposta provisional subvenció del   Consell Català de l’Esport,  per 
actuacions urgents als  equipaments esportius 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. 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. Acceptar la proposta provisional de subvenció per un import de 14.470,72€ per a la 

“Instal·lació de jocs de cistelles centrals i motorització de les existent de la pista de Ca 
n’Illa”  

 
 

 
40. Contracte menor de servei de lloguer de sonorització i llums per la Festa Major 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura i Participació 
 
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 consistent en la 
sonorització i llums dels concerts de nit de la Festa Major 2015, per un import de 
5.578,51 euros i 1.171,49 euros d’IVA, essent un total de 6.750,00 euros, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
41. Autorització de compartimentació d’una aula del CEIP Tagamanent.  
 
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 
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de la Junta, acorda : 
1.- Aprovació de la compartimentació d’una aula al CEIP Tagamanent a l’Avinguda Onze 
de setembre, núm. 22, de la Garriga  
 
 

 
42. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificat de règim urbanístic, 
certificat de compatibilitat urbanística i certificat tècnic. 
 
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 les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

Objecte tributar i  Concepte          Liquidació.   Import 
Ronda Carril,89               Certificat urbanístic     2015/00006384                64,40€ 
Vinyals,18             Certificat urbanístic     2015/00007321   64,40€ 
c.Maduixers,3             Certificat urbanístic     2015/00007272                64,40€ 
R.Pascual,9             Certificat tècnic        2015/00007532                          36,85€ 
Compulsa documents      expedició fotocòpies    2015/00007325                           55,25€ 
Calabria,110             Certificat compatib.     2015/00007339                         129,91€ 
Banys, 46                         Certificat compatib.     2015/00007533                         129,91€ 
 
 

 
43. Contracte menor de en concepte de tasques de professora en el taller de Dibuix i 
pintura de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD ), durant el curs 2015/16 (de 
setembre de 2015 a agost de 2016)   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. 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 tasques de 
professora en el taller de Dibuix i pintura de l’EMAD, durant el curs 2015/16, per un 
import màxim de 7.076,16 euros, exempt d’IVA (2.358,72 € corresponent a l’any 2015 i 
4.717,44 € corresponent a l’any 2016), atès el càlcul de la previsió de despesa que 
consta a l’expedient. 

 
 

 
44. Contracte menor de servei  en concepte de tasques de suport al professorat dels tallers 
del projecte ACADA de l’Escola Municipal d’Educació (EME) i tasques de professora en 
els tallers de Dibuix i pintura, Ceràmica i modelat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 
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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 tasques 
de suport al professorat dels tallers del projecte ACADA de l’EME i tasques de 
professora en els tallers de Dibuix i pintura, Ceràmica i modelat, Torn i un grup 
dels tallers d’Infants de l’EMAD, durant el curs 2015/16, per un import màxim 
d’11.117,97 euros, exempt d’IVA (3.958,77 € corresponent a l’any 2015 i 7.159,20 € 
corresponent a l’any 2016), atès el càlcul de la previsió de despesa que consta a 
l’expedient. 

 
 

 
45. Contracte menor de servei en concepte de tasques de monitora en el taller de 
modelatge de fang de les Activitats Culturals a les Escoles (ACE) i tasques de professora 
en el taller de Tècniques pictòriques de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD), 
durant el curs 2015/16 (de setembre de 2015 a agost de 2016)   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. 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 tasques 
de monitora en el taller de modelatge de fang de les Activitats Culturals a les 
Escoles i tasques de professora en el taller de Tècniques pictòriques de l’EMAD, 
durant el curs 2015/16, per un import màxim d’11.057,06 euros, exempt d’IVA 
(3.806,32 € corresponent a l’any 2015 i 7.250,74 € corresponent a l’any 2016), atès 
el càlcul de la previsió de despesa que consta a l’expedient. 

 
 

 
46. Contracte menor de servei en concepte de tasques de professora dels monogràfics 
trimestrals d’anglès programats per l’Escola Municipal d’Educació (EME), durant el curs 
2015/16 (de setembre de 2015 a agost de 2016)   
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. 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 tasques 
de professora dels monogràfics trimestrals d’anglès programats per l’EME, 
durant el curs 2015/16, per un import màxim d’11.856,00 euros, exempt d’IVA 
(4.180,00 € corresponent a l’any 2015 i 7.676,00 € corresponent a l’any 2016), atès 
el càlcul de la previsió de despesa que consta a l’expedient. 

 
 

 
47. Acceptació de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona corresponent al 
Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2014-2015, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”  
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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 : 

1. Acceptar la subvenció de 50.416,56 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
al finançament de les despeses de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de la 
Garriga per al curs 2014-2015. 

 
 

 
48. Aprovació dels preus públics de les activitats de l’Escola Municipal d’Educació (EME), 
programats per al 1r trimestre del curs 2015-2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar els següents preus públics: 
 

Cursos monogràfics Preu 
 
ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
 

• PREPARA’T PEL CERTIFICAT D’INFORMÀTICA  
ACTIC – NIVELL BÀSIC (60h) 196,50 € 
* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 65,50 € els mesos d’octubre, 
gener i març  
 

ÀREA D’IDIOMES 
 

• ANGLÈS ELEMENTARY Nivell A2-2 (96h)  384,00 € 
* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 € els mesos d’octubre, 
gener i març  

• ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE Nivell B1-1 (60h) 240,00 € 
* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 80,00 € els mesos d’octubre, 
gener i març  

• ANGLÈS INTERMEDIATE Nivell B2-1 (96h) 384,00 € 
* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 € els mesos d’octubre, 
gener i març  

• FRANCÈS INICIAL (96h)  384,00 € 
* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 128,00 € els mesos d’octubre, 
gener i març  

 
ÀREA DE LLEURE 
 

• INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA DE FICCIÓ (20h) 80,00 € 
• TÈCNIQUES D’ESTUDI PER A SUPERAR ELS EXÀMENS (34h) 144,00 € 

* El cost del curs s’abonarà en tres pagaments de 48,00 € els mesos d’octubre, 
gener i març  

 
 APRENEM A: 
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• FER ANAR LA MÀQUINA DE COSIR (10h) 40,00 € 
• DECORAR UNA AMPOLLA DE VIDRE AMB CHALK PAINT I 

TRANSFER (4h) 30,00 € 
• DECORAR UN POT DE LLAUNA AMB CHALK PAINT I DECOUPAG E 

(4h) 30,00 € 
• FER CROCHET I PUNT DE MITJA (10h) 40,00 € 

 
 

 
49. Baixa i devolució  rebuts de la quota inicial del curs 2014/15 i de les mensualitats de 
setembre, octubre i novembre de l’alumne M.B.L. de l’Escola Municipal de Música Josep 
Aymerich. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor información. 
 
 

 
50. 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 20 de juliol de 2015 per un import de 
304.649,39 €.   
 
 

 
51. Acceptació ajut de recurs material per dur a terme un taller de construcció d’un 
escalfador termosolar amb material reciclat 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
Per tot això, 
 
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 de recurs material de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en un taller de construcció d’un escalfador 
termosolar amb material reciclat amb codi XGL 15/Y/210278, i número 
d’expedient 2015/3989. 

 
 

 
52. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme la redacció d’un Pla director 
d’enllumenat  de la Garriga 
 
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 : 

1. Acceptar l’ajut de recurs tècnic valorat en 32.000 € de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, consistent en la redacció d’un pla 
director d’enllumenat de la Garriga, amb codi XGL 15/Y/210386, i número 
d’expedient 2015/0004297. 

 
 

 
53. Aprovació factura corresponent al contracte menor de les obres per la conservació i 
manteniment del marge esquerre d’un tram urbà del riu Congost de la Garriga (tram II) 
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. Aprovar la factura núm. 15137 de 30/06/2015 i d’import 15.667,08€ (IVA inclòs) 
corresponent al contracte menor per l’execució de les obres per a la conservació i 
manteniment del marge esquerre d’un tram urbà del riu Congost de la Garriga 
(tram II). 

 
 

54. Aprovació factura corresponent al contracte menor de subministrament de material de 
via pública 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la factura núm. 0210433426 de 02/07/2015 i d’import 16.821,42€ (IVA 
inclòs) corresponent al contracte menor de subministrament de material de via 
pública. 

 
 

 
55. Aprovació segona i última certificació de les obres del projecte de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la segona i última certificació i la posterior factura de les d’obres corresponents 
al projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la Garriga, per 
un import de 3.981,57€ (IVA inclòs). 

 
 

56. Autorització assistència al curs ”Jugando con la Música: Bebés” 
 
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 : 
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1. Autoritzar l’assistència de professores de l’EMM, al curs “Jugando con la Música: 
Bebés”,  de 55 hores lectives, que es durà a terme els dissabtes 20 de gener, 27 de 
febrer, 16 d’abril i 28 de maig de 2016 en horari de 10h a 14:30h i de 16h a 20h, i 
els diumenges 31 de gener, 28 de febrer, 17 d’abril i 29 de maig de 2016, en horari 
de 9h a 14:30h a l’Espai Totsona de Cardedeu (Barcelona).    
 

           
 

57. Complement per funcions d'interventora accidental, a l´administrativa de  serveis 
econòmics (grup C1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar a l´administrativa de serveis econòmics (grup C1), per desenvolupar la tasca 

d’interventora accidental els dies 15 de maig de 2015 i els dies 22 i 23 de juny de 2015 , 
la quantitat de 57€, amb càrrec a la partida 15 103 93100 15000 
FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. Productivitat. 

 
 

 
58 .Complement per funcions d'interventor accidental; al tècnic de serveis econòmics 
(grup A1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 

d’interventor accidental els dies 26 de maig de 2015 i del 25 de juny al 10 de juliol de 
2015 (ambdós inclosos), la quantitat de 323€, amb càrrec a la partida 15 103 93100 
15000 FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. Productivitat. 

 
 

 
59. Gratificacions  extraordinàries  complementàries personal UOS en motiu de la 
festivitat de Corpus 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 per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona, per raó de la festivitat del Corpus.  
 

Càrrec H.Nocturna 
Festiva 

 
H.Diurna 
 Festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Operari de brigada 7,00 0,50 154,67 € 
Operari de brigada 7,00 0,50 154,67 € 
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Conductor 7,00 0,50 154,67 € 

Oficial paleta 7,00 0,50 154,67 € 

Oficial pintor 7,00 0,50 154,67 € 

Operari de brigada 7,00 0,50 154,67 € 
Oficial paleta 7,00 0,50 154,67 € 
Oficial paleta 7,00 0,50 154,67 € 

 56,00 4,00   1.237,36 € 
 

 
 

60. Gratificacions treballs extraordinaris personal d’esports del mes juny 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 per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports Juny  2015: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

 
 
Conserge 
instal·lacions 
esportives 

Torneig 
futbol 
Pau 
Alié, 
partits 

de 
futbol 

7, 
torneig 
benjamí 

de 
futbol 

 

15 

   
 
 

1 

  
 
 
         2 

328,72€ 

 
  

     267,75€ 
 

     19,33€ 
 

41,64€  328,72€ 

 
 

 
61. Nomenament funcionari/es de carrera i adscripcions al lloc de treball:  concurs 
oposició per a la provisió de cinc places d’Administratiu/va 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Nomenar com a funcionàri/es en pràctiques de les places d’administratiu/va, 

enquadrades a l’Escala d’Administració General, subescala administrativa, classe 



 

JGL 20/7/2015 22 

Administratius, categoria Administratiu/va grup C1, amb una  jornada de 37,5 hores 
setmanals vacants a la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament, amb efectes a partir 
del dia 21/07/2015, les quals han complert tots els requisits exigits a les bases de la 
convocatòria i han aprovat totes les proves del procés selectiu, i que han estat 
proposades pel Tribunal del concurs oposició celebrat el dia 7 de juliol de 2015. 

 
 

 
62. 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 : 

1. Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al conserge de 
Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 135,5 hores en el 
mes de juny, la quantitat de 203,25 euros amb càrrec a la partida 15 203 33000 
15001 CUT.P.Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat. 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal. 
 
 

 
63.  Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA  LOCAL mes juny 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 juny 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 
 

Càrrec H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
Festiva 

H.Noctur
na 

normal 

H.Nocturn
a Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturn

s 

T.Plus 
Noct/€ 

Die
s 

Die
tes 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

Agent   8     8,00         
142,80 €  

5         
49,55 €  

2           
29,76 €  

                
222,11 €  

Agent   8     0,00         
142,80 €  

                
-   €  

2           
29,76 €  

                
172,56 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

7         
69,37 €  

2           
29,76 €  

                
241,93 €  

Agent     4   4,00           
77,32 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
206,21 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

2         
19,82 €  

2           
29,76 €  

                
192,38 €  

Agent       8 8,00         
166,56 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
295,45 €  

Agent       8 8,00         
166,56 €  

                
-   €  

4           
59,52 €  

                
226,08 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

2         
19,82 €  

2           
29,76 €  

                
192,38 €  

Agent   4     4,00           
71,40 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
200,29 €  

Agent         0,00                 -   
€  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
128,89 €  
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Agent 1 8     9,00         
159,16 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
288,05 €  

Capora
l 

        0,00                 -   
€  

                
-   €  

4           
59,52 €  

                  
59,52 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

                
-   €  

                  -   
€  

                
142,80 €  

Agent         0,00                 -   
€  

                
-   €  

4           
59,52 €  

                  
59,52 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

                
-   €  

                  -   
€  

                
142,80 €  

Agent   8     8,00         
142,80 €  

2         
19,82 €  

2           
29,76 €  

                
192,38 €  

Agent         0,00                 -   
€  

7         
69,37 €  

2           
29,76 €  

                  
99,13 €  

Agent         0,00                 -   
€  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
128,89 €  

Capora
l 

  8     8,00         
142,80 €  

                
-   €  

2           
29,76 €  

                
172,56 €  

Agent 1 12     13,00         
230,56 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
359,45 €  

Capora
l 

  8     8,00         
142,80 €  

                
-   €  

2           
29,76 €  

                
172,56 €  

Agent         0,00                 -   
€  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
128,89 €  

Agent     4   4,00           
77,32 €  

7         
69,37 €  

4           
59,52 €  

                
206,21 €  

  2 104 8 16 122 

      
 

2.376,88 €  

 
 

88 

       
 

872,08 €  

 
 

66 

         
 

982,08 €  

             
 

4.231,04 €  

 
 

 
64. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; conductor (A2) 
 
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  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82€, en concepte de la renovació  

del permís de conduir, al conductor (grup C2)  
 
 

 
65. Contractació per cobrir la reducció de jornada de la tècnica auxiliar de Biblioteca 
(Grup C1-14). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Contractar com a tècnica auxiliar de Biblioteca (grup C1-14) amb contracte laboral 

temporal d’interinatge amb una jornada de 20h/setmanals (60%) a partir del dia 1 de 
setembre de 2015 i fins que s’incorpori a la seva jornada habitual la persona que 
actualment es troba gaudint d’una reducció del 50% de la jornada per tenir cura d’un 
fill i com a màxim el dia 3 de febrer de 2021 i amb un horari distribuït de la següent 
manera: 

Matins: dijous i divendres  (5h), dissabtes (2,5h)  
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Tardes: dilluns i dimarts (5h) 
 

 
 

66.  Autoritzar l'assistència al curs de caporal; caporal (grup C2-16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’assistència del caporal/a de policia, del 9 de novembre a l’11 de desembre 

de 2015, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb un total de 
160 hores, dels dies 9 de novembre a l’11 de desembre de 2015 en horari de 8h a 18h, 
modalitat semipresencial, en un entorn virtual d’aprenentatge (ISPC en xarxa) i a 
ISPC, Ctra C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5 de Mollet del Vallès. 

 
 

 
67. Contractació de dues auxiliars administratives i pròrroga Contractació Plans 
d’Ocupació Municipals 2015 subvencionats parcialment per DIBA; 3 paletes, 4 peons, i 2 
auxiliars administratives 
 
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. Prorrogar la contractació 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 
24 d’agost de 2015 i fins el 23 de febrer de 2016, amb una jornada de 37,5 hores 
setmanals distribuïdes de dilluns a divendres de 7:00 a 14:30 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 
(141,67€), a les  següents persones: 

 
  
SELECCIONATS  
PROJECTE UBICACIÓ  LLOC DE 

TREBALL 
Desbrossar i netejar via pública Via Pública Peó 

Desbrossar i netejar via pública Via Púbica Peó 

Desbrossar i netejar via pública Via Pública Peó 

Desbrossar i netejar via pública Via Pública Peó 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en 
via pública 

Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en 
via pública 

Via Pública Paleta 

Arranjament i reformes edificis municipals i obres en 
via pública 

Via Pública Paleta 
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2. Prorrogar la contractació 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 12 de setembre 
de 2015 i fins el 11 de març de 2016, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes 
de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores i dilluns de 16:30 a 19hores, 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 (141,67€), a la  
següent persona: 

   
  
SELECCIONATS  
PROJECTE UBICACIÓ LLOC DE 

TREBALL 
Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic 

Servei Local 
d’Ocupació 

Auxiliar 
Administrativa 

 
3. Prorrogar la contractació 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 13 de  
setembre de 2015 i fins el 12 de març de 2016, amb una jornada de 37,5 hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores i dilluns de 16:30 a 19 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 
(141,67€), a la  següent persona: 

 
  
SELECCIONATS  
PROJECTE UBICACIÓ  LLOC DE TREBALL 

Registre de Secretaria (contractacions) Secretaria Auxiliar Administrativa 

   
4. 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 21 de juliol de 2015 i fins el 20 
de gener de 2016, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a 
divendres de 8:00 a 15:00 hores i dilluns de 16:30 a 19 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 (141,67€), a la següent persona: 

 
  
SELECCIONATS  
PROJECTE UBICACIÓ  LLOC DE 

TREBALL 

Arxiu Hisenda     Hisenda 
Auxiliar 
Administrativa 

 
5. 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 14 de setembre de 2015 i fins el 
13 de març de 2016, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a 
divendres de 8:00 a 15:00 hores i dilluns de 16:30 a 19 hores, mitjançant contracte laboral 
d’obra o servei de durada determinada i amb una retribució de 850€ bruts mensuals, més la 
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part proporcional prorratejada de les pagues extraordinàries (141,67€), a la següent persona: 
 
  
SELECCIONATS  
PROJECTE UBICACIÓ  LLOC DE 

TREBALL 

Arxiu Municipal Secretaria 
Auxiliar 
Administrativa 

 
 

 
68. Nomenaments de l'Equip directiu de l'Escola Municipal de Música (EMM) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Nomenar el nou equip directiu de l’EMM a partir de 1 de setembre de 2015 i fins 
al 30 de juny de 2019 i aplicar el complement mensual que correspon en cada cas, 
segons el detall: 

 
Càrrec Complement 
Direcció 237,50€ 
Cap d’Estudis 171,00€ 
Secretària acadèmica 171,00€ 

 
 

 
69. Aprovació jornades de l'EMAD i l'EME i nomenament de caps de departament curs 
2015-2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les jornades dels professors/res pel curs 2015/2016 del personal de l’EMAD i 

l’EME i nomenaments de caps de departament. 
 
 

 
70. Aprovació de la factura del Contracte menor de serveis de manteniment de la franja 
de protecció perimetral contra incendis forestals de la Garriga (Els Tremolencs, Can 
Vilanova i Can Poi del Bosc). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació.  
 
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 factura número A/73, de data 22/06/2015 i d’import 7.400,00 €, més 

1.554,00 € d’IVA, corresponent al contracte menor de serveis relatiu al manteniment 
de la franja de protecció perimetral contra incendis forestals de la Garriga (Els 
Tremolencs, Can Vilanova i Can Poi del Bosc). 
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71. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil de la Garriga (AVPC). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

de la Garriga (AVPC) per al desenvolupament de les tasques pròpies d’aquesta entitat 
al municipi de la Garriga. 

2. Aprovar una despesa per import de 3.000,00 € com a subvenció a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga (AVPC) a imputar a l’aplicació 
pressupostària 101 13500 48007 Associació de Voluntaris de Protecció Civil, del 
pressupost municipal vigent. 

 
 

 
72. Ocupació de via pública amb atraccions de fira durant la Festa Major. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 de la via pública per l’activitat de fira d’atraccions de 

Festa Major, els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost del 2015, als següents titulars i 
atraccions de fira: 

 
Reg. Data Atraccions                            
2269 29/04 Pesca infantil, Inflable 
2013 15/04 Caseta de tir 
0347 26/01 Mini escalèxtric, Baby cavallets 
0286 22/01 Tagada show 
1308 09/03 Volador 
4182 16/07 Parada fruits secs i dolços 
2271 29/04 Jumping 
0822 17/02 Saltamontes 
0012 05/01 Toros, Llits elàstics, Patatera bar 
0265 21/01 Chiqui Park 
0810 17/02 Dragó fantasia, Nòria infantil, Caseta còctels 
1676 25/03 Pista xoc infantil 
0573 05/02 Penalty 
 
 

 
73. Aprovació del pla d’autoprotecció (PAU) pels concerts de Festa Major al Passeig. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el pla d’autoprotecció (PAU) pels concerts de la Festa Major 2015 que es 
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realitzen al Passeig, atenent allò que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig i el Decret 
30/2015, del 3 de març. 

2. 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. 

 
 

 
74.  Aprovació de la factura relativa al subministrament per a l’aprovisionament 
d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors de pantalla plana, sistemes operatius 
i paquets de programari ofimàtic. 
 
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. Aprovar la factura número 012324, de data  19/06/2015, amb número de registre de 

factures 0880/2015 – 2015/2159 corresponent al subministrament de 30 ordinadors de 
taula i monitors de pantalla plana (ordinador i pantalla en un sol dispositiu), 3 
ordinadors portàtils, 33 sistemes operatius i 33 paquets ofimàtics, per un import total 
de 39.409,08 euros (32.569,49 euros i 6.839,59 euros d’IVA). 
 

 
 

75. Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció de diversos béns mobles 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
 
Amb motiu de les peticions rebudes on es comunica que s’ha de tramitar l’expedient 
administratiu oportú per a la baixa per extinció dels béns mobles propietat de l’entitat local, per 
haver quedat obsolets i per no ser aprofitables. Els béns que s’han de donar de baixa són: 

 
Béns mobles Fitxa 

inventari 
Motiu Responsable 

1 forn elèctric ceràmic, marca 
Nabertherm, model M200/H, ubicat al 
taller 1 de l’EME 

1655 Molt vell, 
avariat i 
impossible de 
reparar 

Cap Àrea Servei a les 
Persones 

1 formigonera, marca Inhersa, model 
H-160  

1112 Avaria greu Cap Àrea de Territori 

1 projector Hitachi, model CP-X444, 
ubicat fix a la sala de plens  

1038 Avaria greu Cap Sistemes 
d’Informació i Noves 
Tecnologies 

1 cadira de rodes, ubicada a l’edifici de 
Ajuntament 

1225 Trencada i 
impossible de 
reparar 

Cap Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consten a l’inventari de 

béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’indiquen, com a efectes no 
utilitzables per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

2. Donar de baixa de l’inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic B03 
“Deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció”.  

3. Procedir a lliurar els béns moble per a la seva retirada i destrucció.  
 
 

 
76.  Aprovació jornades i nomenaments de caps de departament de l’EMM per al curs 
2015/2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les jornades dels professors/res pel curs 2015/16 i nomenar els 
coordinadors de Departament del personal de l’EMM. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


