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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 19 
D´ABRIL DE 2016, 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  
19 D´ABRIL DE 2016 

 
 

 
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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 d´abril de 2016. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 31/2015) 

Descripció de l’obra 
Construcció d’un edifici plurifamiliar en testera, de 17 habitatges, a construir a la finca situada 
al carrer  Fra Benet núm. 30 i 32 (cantonada Les Roques, 22), promoguda per Serveis i 
Promocions Catara, S.L, expedient d’obra major O.Ma. 31/2015, segons projecte bàsic redactat 
per Jordi Chillón Giné, sense perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives, 
d’acord amb la legislació vigent i les condicions imposades per l’arquitecta municipal en el seu 
informe de data 1/04/2016: 
 
B) (Oma 7/2016) 

Descripció de l’obra 

Rehabilitació de teulada de construcció auxiliar en volum disconforme de la finca situada al 
carrer Cardedeu, 42, promoguda per Montserrat Borrell Visa, expedient d’obra major O.Ma. 
7/2016, segons projecte bàsic i executiu redactat per Víctor Schilt Galindo, visat AUC508 sense 
perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives, d’acord amb la legislació vigent i 
les condicions imposades per l’arquitecta municipal en el seu informe de data 29/03/2016: 
Superfície de reforma: 27,52 m2. 
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C) (Oma 3/2016) 

Descripció de l’obra 

Reforma,  ampliació i transformació en un sol habitatge de l’edifici en volumetria  disconforme  
situat al carrer Cardedeu, 44, promoguda per Adrià Grau Torra, expedient d’obra major O.Ma. 
3/2016, segons projecte bàsic i executiu redactat pels arquitectes Gerard Corominas i Jordi 
Pelaó, sense visar, sense perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, impost construccions instal·lacions i obres ordenança I04 , i taxa 
clavegueram ordenança T15,  que seguidament es relaciona: 

 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 124.115,30 
Taxa 
OMa 

128,90€ 
Fra Benet núm. 

30 i 32 
(cantonada Les 

Roques, 22) 

2016/020/00065 
2016/0003926 
2016/500/0004 
2016/0003927 

Taxa 
Clavegue

ram 
143,36€ 

ICIO 374,49€ 
Cardedeu, 42 

2016/020/00064 
2016/0003925 Taxa 

OMa 
128,90€ 

ICIO 1.759,40€ 
Cardedeu, 44 

2016/020/00063 
2016/0003924 Taxa 

Oma 
128,90€ 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les llicències d’obra menor a: 

A) (OMe 32/2016) 
Descripció obra 
Substituir fals sostre i paviment del restaurant a la Carretera Nova, núm. 89 de La Garriga. 
 

B) (OMe 36/2016) 
Descripció obra 
Substitució de fusteria, col·locació parquet i pintar al carrer Sant Francesc 74, baixos  de la 
Garriga. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
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4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències de rases i serveis a: 
A)  (O Me 34/2016) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cata de 1m x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats a 
l’Avinguda Onze de Setembre 19 de la Garriga. 
 

B) (O Me 35/2016) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cala de reparació a una canalització obstruïda per tal de garantir el desplegament de 
la xarxa de fibra òptica al Carrer Cardedeu 1, de La Garriga. 
 
C)  (O Me 163/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 62ml x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats a 
la Ronda del Carril 80 de la Garriga. 
    
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost de construccions, instal·lacions i obres i 
taxes de les llicències urbanístiques  seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  

ICIO 8,15€ l’Avinguda Onze 
de Setembre 19 

2016/020/00056 
2016/0003915 Taxa 

O.Me 28,50€ 

ICIO 
Cardedeu 1 2016/020/00057 

2016/0003916 Taxa 
Ome 

Exempt 

ICIO Ronda del Carril 
80 

2016/020/00058 
2016/0003917 Taxa 

173,20€ 
 28,50€ 

 
Objecte tributari  Liquidació 

 
Concepte 

 
Import  

ICIO 
 1.889,56€ 

Carretera Nova, 
núm. 89 

2016/020/00059 
2016/0003918 Taxa 

OMe 
 

28,50€ 

ICIO 503,12€ Sant Francesc 74, 
baixos 

2016/020/00060 
2016/0003919 Taxa 

Ome 28,50€ 
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Ome 

 
 

 
5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a 

retornar 
1644/2016 Nord 2, àtic B 150€ 

1544/2016 Sant Ramon 4A i 4B 150€ 

1738/2016 Pedres Blanques 26 852,06€ 

 
 

 
6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 

 
Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a 

retornar 

1544/2016 
Sant Ramon 4A i 4B 500€ 

829/2016 
Calàbria 202 550€ 

 
 

 
7. Primera ocupació sotmesa a règim de comunicació, Calàbria 202, reformes habitatge 
unifamiliar.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim  de comunicació 
prèvia al carrer Calàbria, núm. 202 de La Garriga. 
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2. Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 
 
Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Calàbria, 
núm. 202 

2016/020/00061 
2016/0003920 Assabentat de primera ocupació 58,00€ 

                               
 

 
8. Gual permanent (Varis 5/2016), Josep Barberillo Nualart, Rosselló 12 i Gual permanent 
(Varis 7/2016), Anna Gabarra Lloveras, Passatge Vil·la Romana 99 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la placa de gual següent a: 

A) (5/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent al carrer Rosselló, 12 de la Garriga. 
 

B) (7/2016) 

Descripció 
Placa de gual permanent al Passatge Vil·la Romana 99 de la Garriga. 
 
2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Rosselló, 12 
2016/015/00005 
2016/0003921 

Tramitació i 
Placa  1239 

15,00€ 

Passatge Vil·la 
Romana 99 

2016/015/00006 
2016/0003922 

Tramitació i 
Placa  1240 

15,00€ 

 
 

 
9. Aprovació del conveni específic de col·laboració en relació a les obres i instal·lacions que 
s'executen a la via pública. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar el conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de la Garriga  i 
l’empresa E-PHOS DIGITAL, S.L.U.,  transcrit, en relació a les obres i instal·lacions que 
s'executen a la via pública. 
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2. Aprovar els dipòsits de les fiances corresponents a la gestió controlada de terres, 
enderrocs, runes i residus de la construcció i excavacions d’acord amb el Decret 89/2010 
de PROGROC, i per desperfectes a al via pública següents: 
3. Aprovar la liquidació del dipòsit per respondre del cost de reposició de paviments i 
instal·lacions de voreres, arbrat, jardins i altres elements urbanístics malmesos, inclosos 
els paviments de carrers no afectats directament per l'execució de les obres. 
 
FIANCES: 
Subjecte passiu Import 

Gestió de terres i runes 1.050€ 

Desperfectes via pública 2.450€ 

 
 

 
10. Aprovació memòria valorada de pavimentació de la vorera i accés a la pista núm. 2 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar la memòria valorada dels treballs d’execució d’una vorera que connectarà els 
dos accessos a la pista numero 2 així com la rampa accés a la pista, amb un pressupost 
d’execució de 12.468,78 € (21 %IVA inclòs.) 
 
 

 
11. Llicència de Modificació de la Divisió Horitzontal CCPP Calàbria, 14 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1.   Concedir la llicència de modificació de la divisió horitzontal a la Comunitat de 
Propietaris del carrer Calàbria, 14 de la Garriga (expt.D.H 4/2015), de la forma següent: 

DIVISIÓ HORITZONTAL PROPOSADA 
-ELEMENT 1: Local la planta baixa de superfície 131.25m2., amb portal d’accès directe des del 
carrer Calàbria, accés des del nucli d’escala comunitari i pati posterior d’ús privatiu de 
superfície 47,25m2. Coeficient 17,76%. 
-ELEMENT 2: Habitatge de la planta primera porta primera, amb accés des del nucli d’escala 
comunitari i façana al pati posterior, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 3: Habitatge de la planta primera porta segona, amb accés des del nucli d’escala 
comunitari i façana al carrer Calàbria, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 4: Habitatge de la planta segona porta primera, amb accés des del nucli d’escala 
comunitari i façana al pati posterior, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 5: Habitatge de la planta segona porta segona, amb accés des del nucli d’escala 
comunitari i façana al carrer Calàbria, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 6: Habitatge de la planta tercera porta primera, amb accés des del nucli d’escala 
comunitari i façana al pati posterior, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 7: Habitatge de la planta tercera porta segona, amb accés des del nucli d’escala 
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comunitari i façana al carrer Calàbria, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 8: Habitatge de la planta àtic (quarta) porta primera, amb accés des del nucli 
d’escala comunitari i façana al pati posterior, de superfície 71m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 9: Habitatge de la planta àtic (quarta) porta segona, amb accés des del nucli 
d’escala comunitari i façana al carrer Calàbria, de superfície 54m2 i terrassa d’ús privatiu de 
superfície 17m2. Coeficient 9,36%. 
-ELEMENT 10: Espai sota coberta, “desvan con una estància y aseo” sobre la projecció de 
l’àtic primera, amb accés des del nucli d’escala comunitari, de superfície 35m2. Coeficient 
4,36%. 
-ELEMENT 11: Espai sota coberta, d’una sola peça situada sobre la projecció de l’àtic segona, 
amb accés des del nucli d’escala comunitari, de superfície útil 30,10m2. Coeficient 3,00%. 
Condicions de Llicència 

- Condicions generals: 
Indicades en l’annex adjunt. 

Condicions particulars: 
L’entitat de nova creació no es pot destinar a un nou habitatge independent, ja que l’edifici té 
exhaurit el nombre d’habitatges permesos pel planejament. 

3. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística de divisió 
horitzontals, que seguidament es relaciona: 

 

Subjecte passiu Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

CCPP Calàbria, 14 Calàbria, 14 
2016/020/00062 
2016/0003923 

Taxa 
divisió 
horitzontal 

92,80€ 

 
 

 
12. Rectificació errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de 
març de 2016 referent a la modificació de la llicència de divisió horitzontal de l’Avda. Pau 
Casals, 15 a nom de Montserrat Pareras Baldich 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Rectificar l’errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de 
març de 2016 referent a la modificació de la llicència de divisió horitzontal de 
l’Avda. Pau Casals, 15, on deia: 

 “Superfície parcel.la 113,87 + 34,13 = 148,00 m2  
L’edifici de l’avda. Pau Casals 15  es divideix en 2 entitats. 
-Entitat 1:  Garatge  en planta baixa. 
Superfície útil:   77,54 m2 
Sup. construïda:   86,22 m2   
Coeficient de participació: 38%. 
-Entitat 2:  Habitatge en plantes baixa, primera i sotacoberta. 
Superfícies Construïdes 
Planta baixa (accés ) :                  22,10 m2 
Planta primera:    110,55 m2 
Planta sotacoberta     :                48,55  m2 
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Total     181,20  m2 
Coeficient de participació:    62% 
Espais comuns: 
Planta baixa, porxo accés: 2,23 m2. 
Planta baixa, pati:  3,32 m2 
Planta primera, pati:  3,32 m2 
Total espais comuns:  8,87 m2” 
 
Ha de dir:  
“Superfície parcel.la 113,87 + 34,13 = 148,00 m2  
L’edifici de l’avda. Pau Casals 15  es divideix en 2 entitats. 
-Entitat 1:  Garatge  en planta baixa. 
Superfície útil:   77,54 m2 
Sup. construïda:   86,22 m2   
Coeficient de participació: 38%. 
-Entitat 2:  Habitatge en plantes baixa, primera i sotacoberta. 
Superfícies útils 
Planta baixa (accés):  17,00 m2 
Planta primera + planta sotacoberta: 131,77 m2 
Superfícies Construïdes 
Planta baixa (accés ) :                  22,10 m2 
Planta primera:    110,55 m2 
Planta sotacoberta     :                48,55  m2 
Total     181,20  m2 
Coeficient de participació:    62% 
Espais comuns: 
Planta baixa, porxo accés: 2,23 m2. 
Planta baixa, pati:  3,32 m2 
Planta primera, pati:  3,32 m2 
Total espais comuns:  8,87 m2” 
 
 

 
13. Inadmissió del recurs de reposició interposat contra la liquidació provisional d’ICIO  
de l’Oma 2/2016 del carrer Josep Carner, 25 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Inadmetre el recurs de reposició interposat contra la liquidació provisional de 
l’ICIO de l’obra major amb número d’expedient Oma 2/2016 corresponent a les 
obres de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca  situada al carrer 
Josep Carner, 25 per no constar com a promotor de l’obra. 
 
 

 
14. Inadmissió del recurs de reposició interposat contra la liquidació provisional d’ICIO  
de l’Oma 30/2015 del carrer Calàbria, 47 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Inadmetre el recurs de reposició contra la liquidació provisional de l’ICIO de 
l’obra major amb número d’expedient Oma 30/2015 corresponent a les obres de 
reforma d’edifici entre mitgeres situat al carrer Calàbria, 47, cantonada Ctra. 
Nova, 25, per no resultar acreditada la representació per la que s’actua.  
 

 
 

15. Aprovació Conveni específic de cooperació entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per a 
la realització de les Festes del Corpus, i concessió d’una bestreta del 50% de la subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Turisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per a 
la realització de les Festes del Corpus del 20 al 29 de maig 2016. 
 
 

 
16. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes d’abril de 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons,  

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import         Iva  Total 
2015/801/00001    2016/00003636      Abril  2016            500,00€      105,00€   605,00€ 
 
 

 
17. Acceptació de l’ajut econòmic per un import de 175.581,79 euros del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social” en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut econòmic de la part expositiva del “Programa complementari de 
foment de l’ocupació i de suport a la integració social” en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona i imputar-ho al 
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concepte pressupostari 304 46113 PCT.TRE.DIBA “Programa complementari de 
foment de l’ocupació i de suport a la integració social” 

  
 

 
18. Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona corresponent al 
Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2014-2015, 2a 
edició, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
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 38.833,44 €, atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
al finançament de les despeses de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de la 
Garriga corresponents al curs escolar 2014-2015. 

 
 

 
19. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes de març de 2016, de nous alumnes 
de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
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. Aprovar la liquidació per un import total de 157,47 €, corresponents a quotes del 
curs 2015/16 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

 
 

 
20. Aprovació de les liquidacions corresponents a la quota inicial del curs 2015/16 de 
l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich (EMM) 
 
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. Aprovar les liquidacions corresponents a la quota inicial del curs 2015/16 de 
l’Escola Municipal de Música “Josep Aymerich”, per un import total de 580,00 €. 

 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 550 € corresponent al 100 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 3409/2015 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 550 € corresponent al 100 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3409/2015 de serveis socials. 

 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 564 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i de març 2016 per a la família que figura a l'expedient 
1622/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 564 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 1622/2015 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 450 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2308/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 450 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2308/2015 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 428,75 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric i gas del mes de gener 2016,  i aigua del mes d’octubre de 2015 
per a la família que figura a l'expedient 5223/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 428,75 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric  i gas del mes de gener de 2016 i aigua del mes d’octubre de 
2015 per a la família que figura a l'expedient 5223/2013 de serveis socials. 

 
 

 
25. Aprovació ajuts de menjador escolar curs 2016 per a quatre infants de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la despesa per un import total de 1.471,84 € en concepte d’ajut de 
menjador escolar per a quatre infants de la Garriga i segons el següent detall: 

Escola Import Alumnes 
Escola Giroi 1.168,04 € 3 
Escola Pinetons 303,80 € 1 
TOTAL 1.471,84 € 4 

 
 

 
26. Acceptació de l’acció de suport al finançament de l’àmbit de benestar social, en el 
marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar l’acció de suport de 45.394,56 €.per al finançament de l’àmbit de Benestar 

Social,  en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
 

 
27. (La Boulangerie); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - juny. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública, cafeteria Boulangerie, per instal·lar una 

terrassa amb 6 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la 
Carretera Nova número 48, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període d’abril a 
juny del 2016. 

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

3. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000003905, 
número d’expedient 2014/014/000002 i d’import 284,76 € (6 taules, 3 mesos). 

 
 

 
28. (Bar Ca La Rosa); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - octubre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del bar Ca La Rosa, per instal·lar una 
terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al 
carrer Anselm Clavé número 52, de l’1 de maig al 31 d’octubre del 2016. 

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

3. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000003904, 
número d’expedient 2013/014/000002 i d’import 284,76 € (3 taules, 6 mesos). 

 
 

 
29. (D’Arbois Restaurant); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del D’Arbois Restaurant, per instal·lar 

una terrassa amb taules i cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de 
l’Església número 4, d’abril a desembre del 2016, repartit de la següent manera: 

 
• 4 taules: Abril, octubre, novembre i desembre 
• 5 taules: Maig, juny i setembre 
• 8 taules: Juliol 
• 10 taules: Agost 

 
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 

que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
3. Aprovar les corresponents liquidacions a nom de la sol·licitant per l’ocupació de 

terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/3909, 
3910, 3911 i 3912, número d’expedient 2012/014/00005 i d’import total 775,18 €. 

 
 

 
30. (Bar Restaurant Jovi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Miguel Angel Barrionuevo Caro, 

del Bar Restaurant Jovi, per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat al carrer Calàbria número 95, pel període 
anual 2016. 

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

3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000003901, número 
d’expedient 2013/014/000006 i d’import 568,89 €. 
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31. (Bar La Plaça); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Josep Grau Pou, del Bar La Plaça, 

per instal·lar una terrassa amb taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat al carrer Centre número 35, distribuïdes de la següent forma: 

 
• 6 taules, per tot l’any 2016 
• 4 taules més, de 15 maig a 15 setembre del 2016 

 
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 

que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 
3. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 

d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2013/014/000003, 
número d’expedient 2016/000004411 i d’import 1.137,78 € (6 taules, anual). 

4. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2013/014/000003, 
número d’expedient 2016/000004412 i d’import 253,12 € (4 taules, 4 mesos). 

 
 

 
32. (Bar La Sínia); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - octubre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Daniel Aznar Vallejo, del Bar La 

Sínia, per la instal·lació d’una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant 
del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 38, pels mesos de maig a 
octubre del 2016. 

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

3. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000003908, 
número d’expedient 2013/014/000011 i d’import 284,76 € (3 taules, 6 mesos). 

 
 

 
33. La Vienesa SCP; ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a La Vienesa SCP per instal·lar una 

terrassa amb 1 taula amb cadires per tot l’any 2016 més 2 taules amb cadires pels 
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mesos d’abril a octubre del 2016, davant del seu establiment situat al carrer dels 
Banys número 150. 

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

3. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000003906, 
número d’expedient 2013/014/000014 i d’import 189,63 € (1 taula, anual 2016). 

4. Aprovar la corresponent liquidació a nom del sol·licitant per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic, ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000003907, 
número d’expedient 2013/014/000014 i d’import 221,48 € (2 taules, 7 mesos). 

 
 

 
34. R&J Parés Consultors Immobiliaris, SL; llicència municipal en règim de comunicació 
prèvia innòcua (expt. 010/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
Per tot això, 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’oficina immobiliària, subjecte a 

Comunicació prèvia, a nom de R&J Parés Consultors Immobiliaris, SL, en l’immoble 
situat al C/Banys, núm. 48 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 63,05m2, 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 immobiliària, que 
seguidament es relaciona: 

 
Subjecte passiu Concepte Liquidació/Expt.  Import  
 
R&J Parés 
Consultors 
Immobiliaris, SL 
 

Comunicació prèvia 
 
 

2016/0000003631 
2014/170/000014 

 

237,13€ 
 

 
             

 
 

35. Reciclatges Tamayo, SL; Incorporació de modificacions a les prescripcions tècniques 
de la modificació no substancial de l’activitat centre de recollida i transferència de residus 
no especials (expt. 019/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Estimar les al·legacions presentades per Reciclatges Tamayo, SL en data 10 d’agost de 

2015, amb registre d’entrada 4472/2015, d’acord amb l’informe de l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada de Barcelona, de data 31 de març de 2016. 

2. Modificar les prescripcions tècniques de la modificació no substancial de la llicència 
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municipal que disposa l’activitat Reciclatges Tamayo, SL aprovada en data 8 de 
setembre de 2014, d’acord amb l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de Barcelona, de data 31 de març de 2016. 

 
 

 
36. Acceptació subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de 
residus municipals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya, d’import 
27.065,44€, per cobrir les despeses per dur a terme projectes de prevenció i preparació 
per a la reutilització de residus municipals. 

 
 

 
37. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns del Barri de Santa Rita pel 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació de Veïns del Barri de Santa Rita pel 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 209 92400 48013 Subvencions 
entitats. Barri de Santa Rita per un import de 1.550€. 

 
 

38. Aprovació celebració dia internacional de la dansa 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la celebració del dia internacional de la Dansa el dia 8 de maig de 2016, 

consistent en actuacions de les diferents escoles de ball i dansa de la Garriga, d’11.30 h 
a 13.45 h a l’escenari de la plaça de l’Església i de 17 h a 20.15 h a la plaça de Can 
Dachs 

2. Aprovar la despesa corresponent al lloguer d’un equip de so amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària CUT. Festes i activitats culturals. So i llum 16 203 33800 22750 del 
pressupost municipal vigent amb un import màxim de 450 € més IVA a Noel Jimenez 
Almazan, amb CIF 79277125-N.  

3. Aprovar la despesa corresponent al servei d’ambulància amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària CUT. Festes i activitats culturals. Ambulàncies 16 203 33800 22711 
amb un import màxim de 422.50€ del pressupost municipal vigent a l’empresa Grup la 
Pau, amb CIF F08/828493. 
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39. Convocatòria del concurs per les barres de bar Festa Major 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les Bases del concurs per a l’adjudicació de les barres de bar de la Festa 
Major 2016, i obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per participar 
en el concurs de barres de bar de Festa Major d’enguany, indicant que el termini 
de presentació de les sol·licituds serà del dia 9 al 27 de maig de 2016. 

2. Publicar als mitjans de comunicació municipals les bases del concurs i el termini 
de presentació de les sol·licituds. 

3. Donar trasllat d’aquest acord les entitats inscrites en el registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de la Garriga per mitjans telemàtics. 

 
 

 
40. Aprovar la celebració de la Jornada esportiva de 6è 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar a les escoles de primària de la Garriga a organitzar la Jornada 
esportiva de 6è de primària el divendres 13 de maig de 2016 a la zona esportiva de 
Can Noguera, de 8.30 a 16.30h. 

2. Autoritzar l’ús del camp de futbol i de les pistes exteriors de 8.30 a 17.00 h i l’ús 
del poliesportiu de Can Noguera de 8.30 a 15.30h i denegar l’ús de la sala de 
karate. 

3. Aprovar la despesa de 1.300,00€ que s’aplicarà a l’aplicació pressupostària 205 
34100 22601 Esport Escolar. Atencions protocol·làries i representatives per les 
samarretes dels participants, dels dinamitzadors i dels mestres, i que serà 
facturada per Promocions especials BMK, amb NIF B62052139 

4. Denegar els 52 pícnics pels dinamitzadors perquè no es disposa d’aplicació 
pressupostària per aquesta despesa. 

 
 

 
41. Lloguer del Teatre de la Garriga a Believe Teatro el dia 8 de maig 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del Teatre de la 
Garriga el dia 8 de maig de 2016,  per a realitzar la representació de “El mago de 
Oz”, d’acord amb la instància de data 23 de març de 2016 i número de registre 
1512/2016. 
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2. Aprovar la liquidació a nom de Asoc. Believe teatro amb CIF G66606054, per un 
import de 570,60€, en concepte de lloguer del Teatre de la Garriga pels dies i hores 
esmentats. 

3. Aplicar l’ingrés de 570,60 (IVA inclòs) en concepte dels cost meritat de l’ús del 
Teatre de la Garriga al concepte pressupostari  203 34900 CUT.P04.PP.Lloguer 
teatre municipal del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
42. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat 
de la finca del c. Ametlla, núm. 20 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Turisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la propietat de 

la finca del c. Ametlla, núm. 20 per a la realització de visites guiades turístiques al seu 
jardí, en el marc del projecte del Centre de Visitants de la Garriga, i segons les 
condicions descrites a les clàusules del conveni. 
 
 

 
43. Sol·licitud de subvenció a l’Àrea d’Atenció de la Diputació de Barcelona pel Programa 
de Treball del Pla Marc del Pla C-17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar a l´Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona una 
subvenció de 20.000€, en el marc del Pla de Treball 2016, de Prevenció de Drogues 
i Promoció de la Salut C17. 

 
 

 
44. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  19 d’abril de 2016 per un import de 
344.295,87 €  
 
 

 
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, 
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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: 

 
 

 
45. Declarar deserta la licitació per la contractació del servei de neteja del verd urbà de la 
Garriga, contracte reservat a CET, inici d’una nova licitació i  aprovació dels  Plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Declarar deserta la licitació iniciada en data 7 de març de 2016 per contractar el 
servei de neteja del verd urbà de la Garriga, contracte reservat a CET, per haver estat 
excloses les empreses licitadores, al no haver presentat les ofertes seguint les indicacions 
dels Plecs de Clàusules Administratives  
 
 

 
46. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de servei d’impressió i disseny de l’ajuntament de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
Primer.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel servei d’impressió i disseny de 
l’ajuntament de la Garriga per procediment negociat sense publicitat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


