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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 22 DE 
SETEMBRE DE 2015, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA  
22 DE SETEMBRE 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 7 de setembre 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 la llicència d’obra major a Ma. TERESA MARTÍ COMELLES, carrer 
Llerona, núm. 90 de La Garriga (Oma 18/2015) 

 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

1.412,17€ 

TaxaOMa 128,90€ 
C/Llerona, núm. 

90 

2015/00008332 
2015/020/000128 

 Taxa 
Clavegueram 

 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les següents llicències d’obra menor a: 
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A) (Ome 84/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació de la nau per tal d’adaptar-la al sistema de producció mitjançant l’adequació 
de dues sales en planta baixa i de sis despatxos i office a planta altell, al carrer Francesc 
Macià, núm. 66, de La Garriga 
 
B) (OMe 86/2015) 
Descripció de l’obra: 
Arranjament dels desperfectes de l’edifici situat al carrer Riera, núms. 2-4 –Carretera 
Nova, núm. 62 de La Garriga. 
 
D) (OMe97/2015) 

Descripció de l’obra: 

Nova execució de xarxa de recollida d’aigües pluvials, construcció de petit pou, 
construcció de pericó sifònic i nova connexió al clavegueram, al carrer Centre , núm. 5, de 
La Garriga. 

 
E) (OMe104/2015) 
Descripció de l’obra: 

Modificar la tanca actual que segueix la pendent del carrer per una d’escalonada d’obra 
massissa (0,80 m) i lames metàl·liques (1,00 m); i col·locació de porta corredissa de lames, 
al carrer Can Poi del Bosc, núm. 12 de La Garriga 
 
 
F) (OMe91/2015) 
Descripció de l’obra: 

Adequació del local per activitat de bar (sense cocció) consistent en l’execució de noves 
compartimentacions, creació de bany accessible, instal·lacions i pintura  a la Carretera 
Nova, núm. 69 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: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

1.400€ 
Francesc Macià, núm. 66 

2015/00008349 
2015/020/000135 
 

Taxa 
 

28,50 € 

ICIO 
 

762,08€ 
 Riera, núms. 2-4 –

Carretera Nova, núm. 62 
2015/00008347 
2015/020/000134 
 Taxa 28,50 € 

ICIO 
 

55,00€ 
Impremta , núm. 9 i 11 

2015/00008345 
2015/020/000133 
 

Taxa 
 

28,50€ 

ICIO 
 

88,00€ Centre , núm. 5 2015/00008343 
2015/020/000132 
2015/00008344 Taxa 28,50€ 
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2015/500/000007 
 

Taxa 
Clavegue

ram 
143,36€ 

ICIO 
 

188,44€ 
Can Poi del Bosc, núm. 12 

2015/00008342 
2015/020/000131 

 
Taxa 

 
28,50€ 

ICIO 
 

409,97€ 
Carretera Nova, núm. 69 

baixos 
2015/00008461 
2015/020/000146 
 

Taxa 
 

28,50 € 

 
 

 
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) (Ome89 /2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats ,al carrer Llerona, núm. 109 de La Garriga 
   
B) (Ome90 /2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 2 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats, al carrer Rosselló d’Amunt , núm. 4 de La Garriga. 
 
C) (OMe 96/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats i connexió d’un ramal per a subministrar 
gas natural a nous abonats al carrer Marinada, núm. 8 de La Garriga 
  
D)  (OMe65/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, al carrer Anselm Clavé, núm. 18 de  La Garriga 
  
E)   GAS NATURAL SDG,S.A.(OMe82/2014) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, al carrer Caselles, núm. 5 de  La Garriga. 
  
F) (OMe72/2015) 
Descripció de l’obra: 
Adequació d’edifici per a node de telecomunicacions i obertura de rasa per a l’estesa de 
conductor de B.T. i de fibra òptica, a la Carretera de l’Ametlla , núms. 85-91 de La 
Garriga. 
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G) (OMe98/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 4 ml per tal de modificar el ramal existent, al carrer Llerona , núm. 
19 de La Garriga. 
 
 
H) (OMe99/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de rasa de 1 ml per tal de modificar el ramal existent, al carrer Consell , núm. 26 
de La Garriga. 
 
I) (OMe102/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cala de reparació de canalització obstruïda, a  Can Caralt, núm. 3 de La 
Garriga. 
 
J) (OMe103/2015) 
Descripció de l’obra: 
Obertura de cala de reparació de canalització obstruïda, al carrer Sta. Maria del Camí , 
núm. 1 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 4,63€ Llerona, núm. 
109 

2015/00008449 
2015/020/000145 

    Taxa O.Me 28,50€ 

             ICIO 5,14€ Rosselló 
d’Amunt , núm. 4 

2015/000088448 
2015/020/000144 

    Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 6,96€ Marinada, núm. 
8 

2015/00008447 
2015/020/000143 

   Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 5,14€ Anselm Clavé, 
núm. 18 

2015/00008446 
2015/020/000142 

   Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 5,14€ Caselles, núm. 5 2015/00008445 
2015/020/0000141 

   Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 698,85€ Carretera de 
l’Ametlla , núms. 
85-91 

2015/00008444 
2015/020/000140 

   Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 10,29€ 
Llerona , núm. 19 

2015/0008443 
2015/020/000139    Taxa O.Me 28,50€ 

            ICIO 2,57 € 
Consell , núm. 26 

2015/0008442 
2015/020/000138 

   Taxa O.Me 28,50€ 

Cases Can 2015/000088440             ICIO 0€ 
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Caralt, núm. 3 2015/020/0000137    Taxa O.Me 0€ 

            ICIO 0€ Sta. Maria del 
Camí, núm. 1 

2015/00008439 
2015/020/0000136 

   Taxa O.Me 0€ 

 
 

 
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 

C/ Calàbria, núm. 24 local 150€ 

C/ Dels Banys, núm. 65-67 150€ 

Urb. Fournier, núm.17. 150€ 

Can Noguera, núm. 61                               150€ 

Carrer Anselm Clavé ,núm. 
50 

150 € 

Carretera Nova, núm. 38. 150€ 

Passatge Vil·la Romana, 
núm.82 

150 € 

C/ Rocabuquera, núm. 58 i 
60. 

836 € 

 
 

 
6. Exempció de les fiançes de 150 € , carrer Impremta, núm ,26  
 
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 € de les obres consistents en 

l’arranjament de la cornisa  de l’habitatge situat al carrer Impremta, núm. 26, de la 
Garriga, (Exp. OMe70/2015). 

 
 
 

 
7. Comunicació prèvia Obres local comercial, Carrer dels Banys,núm.66, local 3. 
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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. Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Banys , núm. 66, local 3,   
de la Garriga, per tal d’adequar-lo com centre d’estètica. 
 
 
 

 
8.  Inici expedient de caducitat de la llicència d’obra major  OMa 18/2012 per a l’enderroc 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i la construcció d’edifici unifamiliar entre mitgeres 
a la Ctra. de l’Ametlla, 25 
 
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.- Iniciar expedient de caducitat de la llicència urbanística atorgada per la junta de 
govern local de 28 de gener de 2013 per l’enderroc d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i la construcció d’un edifici unifamiliar entre mitgeres a la Ctra. de l’Ametlla, 25. 
2.- Atorgar un termini d’audiència a la promotora  de 10 dies, a comptar del dia següent a 
la recepció de la present resolució, als efectes de la presentació de les al·legacions que 
consideri convenients. 
 
 

 
9. Aprovació de la quarta i última certificació i liquidació de les obres del projecte de 
Restauració dels marges del riu Congost (tram entre pont de Can Moranta i pont de Can 
Noguera) i urbanització d’un tram del passeig Congost i del carrer Cogul. 
 
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 la quarta i última certificació i liquid ació de les obres del projecte de 
Restauració dels marges del riu Congost (tram entre pont de Can Moranta i pont de Can 
Noguera) i urbanització d’un tram del passeig Congost i del carrer Cogul de la Garriga 
per un import de 32.175,13€ (IVA inclòs),  
 
 

 
10. Contracte menor adquisició de 16 tabletes digitals per als regidors que formen el 
Consistori . 
 
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 : 
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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 a l’aprovisionament de 16 
tabletes digitals per als regidors que formen el Consistori, per un import de 10.175,55 
€ (IVA inclòs). 

 
 

 
11. Pagament de la pòlissa d'accidents col·lectius del personal, els regidors i la policia local 
de l'Ajuntament de la Garriga corresponent a l’anualitat 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 la despesa de 4.827,24 euros corresponents al pagament de l’anualitat 2015-

2016 de la pòlissa d’accidents col·lectius de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
12. Aprovació factura Contracte Menor de l’activitat de Paintball per la Festa Major 2015  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el pagament de la factura nº AS150A000120 de data 3 d’agost de 2015 per 

d’un import de 4.235€ IVA inclòs, del contracte menor de l’activitat de Paintball pels 
dies 1 i 2 d’agost de 2015 dins els actes previstos de la Festa Major d’enguany. 

 
 

 
13. Aprovació factura Contracte Menor de servei consistent en la cobertura sanitària 
d’ambulàncies durant la Festa Major 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el pagament de la nº P-637/15 de data 5 d’agost de 2015 per d’un import 
de 4.290€,  corresponent al contracte menor de servei consistent en la cobertura 
sanitària d’ambulàncies des de el dia 30 de juliol al 3 d’agost de 2015 dins els actes 
previstos de la Festa Major d’enguany. 

 
 

 
14. Aprovació de la Programació d’Activitats de setembre del 2015 de la Biblioteca 
Municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les activitats de la programació del mes de setembre 2015 de la Biblioteca 

Municipal enumerades en la part expositiva. 
2. Aprovar la despesa màxima de 118€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 

33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  
 
 

 
15. Convocatòria de sol·licituds de les subvencions de l’esport escolar de la temporada 
2014-2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la convocatòria de subvencions a centres educatius (escoles i instituts) per 
a la realització d’activitats o actuacions dins del programa dels jocs escolars de 
l’Ajuntament.  

2. Imputar les despeses, per un import màxim de 14.000,00€ a l’aplicació 
pressupostària 205 34000 48008 ESP. Esport Escolar. 

3. Publicar l’esmentat acord en el BOP, als efectes que durant els termini de 21 dies 
naturals següents a la publicació les entitats interessades puguin presentar les 
seves sol·licituds. 

4. Comunicar el present acord a les entitats interesades via telemàtica 
 
 

 
16. Autorització pagament de la bestreta corresponent al 50% pendent de 2.350€ relatiu a 
la subvenció de l’Associació de Geganters de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura. 
 
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 pagament d’una 2a bestreta de 2.350,00 a l’Associació Geganters de la 
Garriga  corresponent al 50 % pendent de la subvenció aprovada per conveni en data 9 de 
març de 2015 per Junta de Govern Local amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33300 48007 CUT. Geganters. 
 
 

 
17. (a) Aprovació de la memòria valorada  del projecte de instal·lació del joc de cistelles 
centrals i motorització de les existents a la pista de Ca n’Illa. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria  valorada del projecte de instal·lació del joc de cistelles 
centrals i motorització de les existents a la pista de Ca n’Illa., redactada per 
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l’enginyer Municipal durant el mes de setembre de 2015, amb un pressupost 
d’execució de 20.580,50 €  (més 4.321,91€ d’IVA ), essent un total de 24.902,41€ 

  
 

 
17. (b) Contracte menor per les obres de subministrament i instal·lació de material 
esportiu a la pista núm. 2.  
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, el contracte menor  d´obres d’instal·lació del joc de 
cistelles centrals i motorització de les existents a la pista de Ca n’Illa, per un import 
total de 20.580,50€ més 4.321,91 € d’IVA, essent un total de 24.902,41€ IVA inclòs, atès 
el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
18. Acreditació de Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga. 
 
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. Nomenar a les persones que a continuació es detallen com a Voluntaris de Protecció 

Civil de la Garriga als efectes legals corresponents: 
 
Curs ISPC 
2015/10.302.00034 (O) 
2015/10.302.00034 (O) 
 

 
 

19. (Bar d’en Brama); ocupació de via pública amb taules i cadires. Agost – octubre. 
 
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 via pública, del Bar Restaurant d’En Brama, per 

ampliar la terrassa amb 2 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, 
situat a la Carretera Nova número 141, pel període dels mesos d’agost a octubre del 
2015, quedant l’esmentada terrassa amb una ocupació total de 6 taules i cadires. 

 
 

 
20. Oupació de via pública amb una parada de venda de castanyes torrades. 
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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 via pública per instal·lar una parada de venda de 

castanyes torrades a la plaça de Can Dachs, del 9 d’octubre a l’1 de novembre del 2015 
(24 dies). 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2015/0008341, 
número d’expedient 2014/011/000075 i import 114,72 €. 

 
 

 
21. (Xurreria Ramos); ocupació de via pública amb una xurreria a plaça Can Dachs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Montserrat Ramos Sánchez 

(Xurreria Ramos) per instal·lar un quiosc xurreria a la plaça de Can Dachs, de l’1 
d’octubre del 2015 al 31 de març del 2016. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa 
d’ocupació de terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.16, de 
número 2014/000009703, número d’expedient 2013/011/000085 i import 
1.792,74 €. 

 
 

 
22. Cnvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia III (expt. 029/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de bar-restaurant, situat a la 

Carretera Nova, núm. 141 baixos del terme municipal, amb una superfície útil de 
97,22m2 el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia 
de l’esmentat establiment.  

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

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació ambiental 
Informe sanitari 

 

2015/000008323 
2015/170/000045 

 

 
   50% 
(-203,94€) 

129,91€ 
277,96€ 
 

        Total: ................................................................................................203,93 €    
    

 
 

23. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
034/15) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de sabates i 

complements, situada al C/Centre, núm. 21-23 baixos del terme municipal, el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  

2. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de comerç al 
detall de sabates i complements que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Import  

Comunicació ambiental 
 

 
2015/000008321 
2015/170/00044 

 
129,91€ 
 

         Total: .......................................................................................................  129,91 €    
 
 

 
24. Licència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 032/14) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al detall de pa amb zona de 
degustació, subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en el carrer 
Calàbria, núm. 110 baixos d’aquest municipi, amb una superfície útil de 62,41m2, que 
es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al detall de pa amb zona de 
degustació que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació ambiental 
Informe sanitari 

 

2015/000008318 
2015/170/00038 

 

 
   50% 
(-257,55€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

     Total: ................................................................................................  257,54 €    
 
 

 
25. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 028/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de venda automàtica d’autoservei amb 

màquines expenedores 24h, subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en 
el carrer Calàbria, núm. 2 baixos d’aquest municipi, amb una superfície útil de 
43,47m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la 
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mateixa. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de venda automàtica d’autoservei amb 
màquines expenedores 24h que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  

Comunicació ambiental 
Informe sanitari 

 

2015/000008317 
2015/170/000032 

 

 
   50% 
(-257,55€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

     Total: ................................................................................................  257,54 €    
 
 

 
26. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 031/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’oficina d’atenció al públic d’una escola de 

ball, subjecte a Comunicació Ambiental, en l’immoble situat en el carrer Calàbria, 
núm. 26 baixos 1 d’aquest municipi, amb una superfície útil de 40,81m2, 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 d’atenció al públic d’una 

escola de ball que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt.  Bonificació Import  
Comunicació ambiental 
 
 

2015/000008354 
2015/170/000033 

 

 
   25% 
(-59,28€) 

237,13€ 
 

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

 
27. Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació (expt. 015/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de Bar, subjecte a Comunicació Ambiental, 

en l’immoble situat en el carrer Calàbria, núm. 24 baixos d’aquest municipi, amb una 
superfície útil de 80,04m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la 
persona titular de la mateixa. 

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

Concepte Liquidació/Expt.  Import  
Comunicació ambiental 
Informe sanitari 
 

2015/000008353 
2015/170/000047 

 

288,68€ 
277,96€ 
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     Total: .............................................................................................................  566,64 €    
 
 

 
28. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació tercer trimestre  2015. 
 
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 liquidació núm. 2015/0000008352 d’import 675,00 € corresponent a la taxa 
per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de juliol, 
agost i setembre de 2015 ( 3r trimestre ). 
2. Donar compte de l’acord a l’interessat i a l’àrea econòmica financera de l’Ajuntament. 
 
 

 
29. Aprovació factura corresponent al contracte menor de serveis per a la reparació del 
quadre elèctric de festes del carrer Mina cantonada amb Passeig 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat  
 
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. 2015/A/1238 de 27/07/2015 i d’import 5.203,00€ (IVA inclòs) 

corresponent al contracte menor de serveis per a la reparació del quadre elèctric de 
festes del carrer Mina cantonada amb Passeig,   

 
 

 
30. Signatura carta de suport al projecte Life Montseny 
 
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 signatura de la carta de declaració de suport al projecte Life Montseny 
“Gestió dels hàbitats de ribera, per a la conservació de les poblacions del tritó del 
Montseny”. 

 
 

31. 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 : 
1. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 21 de setembre de 2015 per un 
import de 133.059,74 €.   
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32. Concessió d'ajut econòmic de 190,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
del mes de maig de 2015 per a la família que figura a l'expedient 3155/2012 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 190,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 

d’habitatge del mes de maig de 2015 per la família que figura a l'expedient 3155/2012 
de serveis socials. 

 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 157,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
del mes de juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 4732/2012 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 157,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de juny de 2015 per la família que figura a l'expedient 
4732/2012  de serveis socials. 

 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 593,66 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
dels mesos de juny, juliol i agost de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3051/2013 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 593,66 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer dels mesos de juny, juliol i agost de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 3051/2013 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 892,65 € 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 4087/2015 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 892,65 € corresponent al 75% de les despeses de 
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lloguer dels mesos de maig i juny de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
4087/2015 de serveis socials. 

 
 

 
36. 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 595/2014 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 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 
595/2014 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 628,98 € corresponent al 75 % de les despeses d’ hipoteca 
d’habitatge dels mesos de març i abril de 2015 per a la família que figura a l'expedient 
3184/2012 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 628,98 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de març i abril de 2015 per la família que figura 
a l'expedient 3184/2012 de serveis socials. 

 
 

 
38. Concessió d'ajut econòmic de 587,18 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos de juny, juliol i agost de 2015  per a la família que figura a 
l'expedient 906/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 587,18 € corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca de l’habitatge dels mesos de juny, juliol i agost de 2015  per la família 
que figura a l'expedient 906/2013 de serveis socials. 

 
 

 
39. Concessió d'ajut econòmic de 270,99 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener, març, maig i juliol de 2015, per a la família 
que figura a l'expedient 3885/2012 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 econòmic de 270,99 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener, març, maig i juliol de 2015, per a la 
família que figura a l'expedient 3885/2012 de serveis socials. 

 
 

 
40. Concessió d'ajut econòmic de 382,04 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i març de 2015, de gas del període de febrer 
a abril (19/02/2015 al 21/04/2015) i aigua del mes d’octubre de 2014 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 382,04 € corresponent al 75 % de les despeses de    
subministrament elèctric dels mesos de gener i març de 2015, de gas del període de 
febrer a abril (19/02/2015 al 21/04/2015) i aigua del mes d’octubre de 2014 per a la 
família que figura a l'expedient 5223/2013 de serveis socials. 

 
 

41. Concessió d'ajut econòmic de 474,44 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de gas i elèctricitat dels mesos de març, abril i juny de 2015, per a la 
família que figura a l'expedient 2883/2015 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 474,44 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de gas i elèctric dels mesos de març, abril i juny de 2015, per a la 
família que figura a l'expedient 2883/2015 de serveis socials. 

 
 

 
42. Aprovació  de la liquidació del segon trimestre de 2015 del conveni amb el Consell  
Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. 
 
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 liquidació del segon trimestre de 2015 del conveni per a la prestació del 
Servei d’ajuda a domicili per un import de 4.208,92 €. 

 
 

 
43. Aprovació de la destrucció de documentació de l’ajuntament de la Garriga de la sèrie 
de manaments de pagament anys 2000-2007. 
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ Servei d’arxiu 
 
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 la destrucció de documents de l’ajuntament de la Garriga de la sèrie 
de manaments de pagament (TAAD 38) 
SEGON.  Inscriure la destrucció en el Registre de destrucció de l’Ajuntament de la 
Garriga  
 
 

 
44. Gratificacions per treballs extraordinaris, Festa Major 2015; Àrea de Serveis a les 
Persones. 
 
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: 
 
Àrea de Serveis a les persones: 
 

Motiu TOTAL IMPORT 

Festa Major 606,32€ 

 
Festa Major 467,04€ 

 
Festa Major 922,18€ 

 
 Festa Major 291,54€ 

  
 Festa Major 515,08€ 

 
Festa Major 536,97€ 

 
Festa Major 431,32€ 

 
Festa Major 440,28€ 

 
Festa Major 243,93€  

 
Festa Major 419,40€ 

 
Festa Major 474,41€ 
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Festa Major 385,15€ 

 5.733,62€ 

 
2. Aprovar la despesa per import de   5.733,62  € per gratificacions extraordinàries a 

l’aplicació pressupostària 15 302 92000 15100 SEI.Funcionari.Inc.Rend.Hores 
extraordinàries de Pressupost municipal vigent. 

 

 
45. Complement per funcions d’interventora accidental; administrativa d’hisenda (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 la senyora a l´administrativa d’hisenda (C1) per desenvolupar la tasca 

d’interventora accidental  accidental  del dia 24 al 26 d’agost (ambdós inclosos) i del 
28 al 31 d’agost (ambdós inclosos), la quantitat de 133€, amb càrrec a la partida 15 103 
93100 15000 FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. Productivitat. 

 
 

46. Autorització assistència al curs ”Paleografia pràctica per a la descripció somera de 
documents”, arxivera (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. Autoritzar l’assistència de l´arxivera municpal al curs “Paleografia pràctica per a 
la descripció somera de documents”, de 10 hores lectives que es durà a terme els 
dies 29 de setembre i 1 d’octubre de 2015 en horari de 9:00 a 14:00h a la seu  de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya a Barcelona ( c/Rocafort, 242 bis baixos) 

            
 

 
47. Gratificacions treballs extraordinaris POLICIA LOCAL mes agost 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 d’agost 2015 del personal municipal que seguidament es 
relaciona: 

 

Càrrec 
H.Diürn
a normal 

H.Diürn
a Festiva 

H.Nocturn
a normal 

H.Nocturn
a Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturn

s 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Diete

s 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

Agent         0,00             -   €  6          
59,46 €  

1            
14,88 €  

          
74,34 €  
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Agent   7   3 10,00      187,41 €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
316,30 €  

Agent 0 0 0 0 0,00             -   €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
128,89 €  

Agent         0,00             -   €  1             
9,91 €  

                  -   
€  

             
9,91 €  

Agent     4   4,00       77,32 €  7          
69,37 €  

6           
89,28 €  

        
235,97 €  

Agent         0,00             -   €  1             
9,91 €  

                  -   
€  

             
9,91 €  

Agent   4 1 8 13,00     257,29 €  1             
9,91 €  

1            
14,88 €  

        
282,08 €  

Agent         0,00             -   €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
128,89 €  

Agent         0,00             -   €  2           
19,82 €  

2           
29,76 €  

          
49,58 €  

Agent   5     5,00       89,25 €  1             
9,91 €  

                  -   
€  

           
99,16 €  

Agent   5     5,00       89,25 €  6          
59,46 €  

2           
29,76 €  

         
178,47 €  

Agent     4   4,00       77,32 €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
206,21 €  

Capora
l 

        0,00             -   €                   
-   €  

2           
29,76 €  

          
29,76 €  

Agent     1   1,00        19,33 €  1             
9,91 €  

5           
74,40 €  

         
103,64 €  

Agent 1       1,00        16,36 €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
145,25 €  

Agent         0,00             -   €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
128,89 €  

Agent         0,00             -   €  2           
19,82 €  

4           
59,52 €  

          
79,34 €  

Agent     1   1,00        19,33 €  2           
19,82 €  

5           
74,40 €  

         
113,55 €  

Agent 1       1,00        16,36 €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
145,25 €  

Capora
l 

  2   3 5,00        98,16 €  1             
9,91 €  

1            
14,88 €  

         
122,95 €  

Agent         0,00             -   €  1             
9,91 €  

                  -   
€  

             
9,91 €  

Capora
l 

        0,00             -   €  7          
69,37 €  

4           
59,52 €  

         
128,89 €  

Agent         0,00             -   €  9           
89,19 €  

6           
89,28 €  

         
178,47 €  

Agent         0,00             -   €                   
-   €  

2           
29,76 €  

          
29,76 €  

  2 23 11 14 50 

   
 

  947,38 €  

 
 

97 

         
 

961,27 €  

 
 

69 

       
 

1.026,72 €  

      
 

2.935,37 €  

 
 

 
48. Complement per funcions de secretari accidental; senyor Marcel Solé Pareras, tècnic 
mitjà de Via Pública (grup 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. Abonar al tècnic mitjà de Via Pública (grup A2, per desenvolupar la tasca de secretari  

accidental del 3 d’agost al 27 d’agost de 2015, ambdós inclosos, la quantitat de 475€, 
amb càrrec a la partida 15 103 93100 15000 FHE.HIS.P.Funcionari. Inc.Rend.C. 
Productivitat. 

 
 

 
49. Autorització assistència a TERMALIA (Feria Internacional de Turismo Termal); 
tècnica auxiliar de Turisme (grup C1-15) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’assistència de la tècnica auxiliar de Turisme, a la Feria Internacional de 

Turismo Termal TERMALIA, així com a les reunions dels encontres termals, 
conferències i contactes amb turoperadors per la promoció del municipi i que tindrà 
lloc a Orense del dia 24 al 26 de setembre de 2015.   

 
 

 
50. Autorització assistència a la Fira Modernista de Canet; tècnica auxiliar de Turisme; 
conserge de Serveis Interns i  la secretaria d’Alcaldia. 
 
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 : 
Restar assabentats de l’assistència de tècnica auxiliar de Turisme; conserge de Serveis 
Interns i  la secretaria d’Alcaldia a la Fira Modernista de Canet que tindrà lloc del dia 18 
al 20 de setembre, per desenvolupar el treball de muntatge i desmuntatge i promoció  
turística dins la fira.  
 
 

 
51. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 2012-20015, 
bancs de l’espai urbà. 
 
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. Acceptar la cessió en propietat, en tant que subvenció en espècie a l’Ajuntament de la 

Garriga, de 9 bancs de l’espai urbà valorats en 1.399,32 €, segons resolució del 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona de data 07/05/2015 sobre el Protocol general del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 i dins l’Àmbit de concertació de Creació d’equipaments i 
d’infraestructures i emmarcat en el recurs material consistent en Provisió de bens, 
equips i subministraments del Catàleg de serveis 2015. 

 
 

 
En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per 

unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 
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2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 

 
 

52. Pròrroga suspensió  procediment caducitat expedients d’aprovació  del Pla Parcial 
Urbanístic i  Projecte d’Urbanització  i d’aprovació del projecte de reparcel·lació del 
sector B-8 “Sector Sud”. 

 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/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. Prorrogar la suspensió del procediment de  declaració de caducitat dels expedients  per 
a l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic i el Projecte d’Urbanització  i del Projecte de 
Reparcel·lació del Sector B-8 Sector, fins el termini d’un mes següent a la notificació a les 
parts de la resolució de l’expedient que es tramita a l’ACA. 
2. Notificar el present acord a la interessada. 
 
 
 

 
 


