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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 11 DE 
JULIOL 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 
11 DE JULIOL 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 27 de juny 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 14/2016) 

Descripció de l’obra 
Reforma d’un habitatge, entitat núm. 6 de l’edifici situat a la Ronda Carril, 65 de la 
Garriga promogut per Miquel Petitpierre i Vall,  expedient d’obra major O.Ma. 14/2016, 
segons projecte executiu 2016002462  redactat per Pere Marièges i Castells. 
 
B) (Oma 11/2016) 

Descripció de l’obra 
Construcció d’un habitatge unifamiliar  situat al carrer Marinada, 44 de la Garriga, 
promogut per Ma. Carmen Carrasco Tejón,  expedient d’obra major O.Ma. 11/2016, 
segons projecte bàsic,  redactat per Miguel Tobal i Diego Tobal. 
 
C) (Oma 16/2016) 
Descripció de l’obra 
Canvi d’ús de local habitatge del local situat a la planta baixa de l’edifici del carrer 
Calàbria, 59, promogut per MONTVIBAL 2003, SL,  expedient d’obra major O.Ma. 
16/2016. 
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1. 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 
Concept

e 
Import 

Ronda Carril, 65 
2016/00006838 
2016/00006872 

2016/020/0000104 

ICIO 156.69€ 
Taxa 
Oma 

128.90€ 

Marinada, 44 

2016/00006857 
2016/00006860 

2016/20/0000106 
2016/500/00006 

ICIO 21.541,69€ 
Taxa 
Oma 

128,90€ 

Taxa 
clavegu
eram 

143,36€ 

Calàbria, 59 
2016/00006861 

2016/20/0000107 

ICIO 884,47€ 
Taxa 
Oma 

128,90€ 

   22.827,32 € 

 
 
 

 
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 la llicència d’obra menor a: 
A) (OMe 66/2016) 

Descripció obra 
Reparació puntual i pintat de façana mitjançant l’ús de bastida a la Carretera de 
l’Ametlla 20 de la Garriga. 
 

B) (Ome 71/2016) 
Descripció obra 
Instal·lació de placa solar pel subministrament d’aigua calenta sanitària a l’Avinguda 
Santa Margarida 29 de la Garriga. 
 

C) (Ome 72/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa per desembussar escomesa clavegueram al carrer Garbí 1 de la Garriga. 
 

D) (Ome 75/2016) 
Descripció obra 
Reformes interiors d’una aula per a la creació de dues aules d’infantil a la Llar d’Infants 
de l’Escola Sant Lluís Gonçaga al Passeig 27 de la Garriga. 
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2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal· lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 la següent llicència de rases i serveis a: 
 
A) (OMe 76/2016) 
Descripció obra 
Obertura de cata de 2 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats a la Carretera de l’Ametlla 58 (rasa per carrer Fra Benet) de la Garriga. 
 

B- (Ome 78/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa per nova estesa de cable subterrani i connexió de caixa DSPD a la Ronda 
del Carril 80 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 

Carretera de 
l’Ametlla 20 

2016/00006883 
2016/020/000110 

ICIO 
 14,80€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Avinguda Santa 
Margarida 29 

2016/0000688 
2016/020/000113 

ICIO 
 55,90€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Garbí 1 2016/00006881 
2016/020/000109 

ICIO 
 4,24€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Passeig 27 2016/020/00006879 
2016/020/000108 

ICIO 
 2.689,08€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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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 
2746/2016 Pg. Congost, 151, 2n 

1a 
150€ 

3565/2016 Banys, 14 120,20€ 

3323/2016 Calàbria, 117 150€ 

3686/2016 Pere Fuster, 2, 1r  4a 150€ 

3666/2016 Cardedeu, 33 150€ 

3560/2016 Banys, 90, 1r 150€ 

3479/2016 Av. Santa Margarida, 
18 

150€ 

3475/2016 Impremta, 64, 3r 2a 150€ 

3446/2016 Banys, 156, 2n 1a 150€ 

2926/2016 Pg. Congost, 151, 2n 
2a 

150€ 

2740/2016 Llerona, 90 527,11€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Carretera de 
l’Ametlla 58 

2016/00006885 
2016/020/000111 

ICIO 
 8,15€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Ronda del Carril 
80 

2016/00006886 
2016/20/000112 

ICIO 
 112€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

   
177,15 € 
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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 
3594/2016 Pedres Blanques, 26 3850,07€ 

3323/2016 Calàbria, 117 550€€ 

 
 

 
7. Comunicació Obres local comercial, Plaça Can Dachs 6, orxateria, (Exp. 3/2016) 
 
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 l’adequació del local situat a la Plaça de Can Dachs 6, de la 
Garriga per tal d’adequar-lo com a orxateria, (Exp. 3/2016) 

 
 

 
8. Llicència obres i ús provisional d’aparcament a l’aire lliure a la  Ctra. de l’Ametlla, s/n  
 
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. Llicència obres i ús provisional d’aparcament a l’aire lliure a la  Ctra. de 
l’Ametlla, s/n 

Descripció de l’obra 
Llicència d'obres i us provisionals a la Sra. Maria Roser Prats Coll en representació de Pizzeria, 
1900, SL de la finca situada a Ctra. de l’Ametlla, s/n, referències cadastrals 
0146006DG4104N0001PF, 0146005DG4104N0001QF, i 0146007DG410N0001LF, per a la 
seva adequació com a aparcament  a l’aire lliure per a donar servei al restaurant del núm. 68 de 
la mateixa carretera. 
 
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 

Ctra. de l’Ametlla, 
s/n 

2016/0006853 
2016/20/000105 ICIO 89,36€ 
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9. Restar assabentats de la distribució dels Fons de cooperació local 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l'atorgament a l'Ajuntament de la Garriga del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 181.849,51 euros en concepte 
de participació en el Fons de cooperació local de Catalunya 2016.  

 
 

 
10. Donació compte Interlocutòria 13/2016 dictada pel Jutjat contenciós administratiu 6 
de Barcelona en el recurs 395/2014-F interposat per la Delegació del Govern de l’estat a 
Catalunya, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26/03/2012, relatiu al pagament 
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria SSJJ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Restar assabentats de la Interlocutòria 13/2016 de 28 de gener de 2016 dictada pel Jutjat 
contenciós administratiu 6 de Barcelona en el recurs 395/2014-F interposat per la 
Delegació del Govern de l’estat a Catalunya, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 26/03/2012, relatiu al pagament de la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, que ordena l’arxiu de les actuacions per pèrdua manifesta de l’objecte 
del recurs contenciós administratiu i devolució de l’expedient administratiu.  
 
 

 
11. Recurs Contenciós Administratiu núm. 91/2015; Compliment Sentència núm. 193/2016 
d’1 de juny de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria SSJJ 
 
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 sentència núm. 193/2016 de data 1/06/2016, dictada en les 
actuacions del RCA 91/2015, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 dels de 
Barcelona que estima parcialment la reclamació de responsabilitat, amb el núm. 
d’expedient de responsabilitat patrimonial 8/2014, en relació amb els danys físics produïts 
a causa de la caiguda el dia 29 de gener de 2014. 
2.  Comunicar al Jutjat contenciós administratiu 12 la recepció de la sentència, la 
devolució de l’expedient administratiu i que l’òrgan responsable és la Junta de Govern 
Local. 
3.- Procedir al  pagament de 600 € corresponent a la franquícia prevista en la pòlissa de 
l’assegurança de responsabilitat civil municipal formalitzada amb la companyia Zurich 
Seguros, mitjançant l’ingrés en el compte corrent del Jutjat de referència que consta a 
l’expedient. 
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4.- Autoritzar la despesa de 600,00 € en concepte de indemnització i imputar-la a 
l’aplicació núm.302 92000 22610-Indemnitzacions danys via pública i altres- del 
Pressupost municipal vigent. 
5.- Requerir a ZURICH ESPANYA, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-O.E. 
BARCELONA- a través de la corredoria d’assegurances “Ferrer y Ojeda Asociados, 
Correduria de Seguros, SL”, amb domicili en el C.Tamarit, 155-159-08015 Barcelona, 
perquè procedeixi al pagament de l’import restant la indemnització dictaminada per la 
sentència, de 586,53 €, més els interessos legals, en compliment de la sentència. 
6.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
 

 
12. Renúncia del dret funerari a favor de l'Ajuntament de la Garriga del nínxol núm. 11, 
andana 3a del cementiri de la Doma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria SSJJ 
 
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 renuncia dels drets funeraris del nínxol 54 de la sèrie 11a del Cementiri de 

la Doma  
2. Agrair la cessió. 
3. Donar trasllat a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària del present acord, per 

tal de donar de baixa la taxa de conservació del cementiri per a l'exercici 2017.  
4. Procedir al trasllat de les restes a l’ossera general del cementiri de la Doma. 
 
 

 
13. Aprovació de la pròrroga del conveni instal· lació tanques publicitàries a la via pública. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a l’explotació dels dos tòtems 
de titularitat municipal i la instal· lació de cinc tanques publicitàries a la via 
pública. 

2. Establir que la pròrroga de caràcter únic tan pel que fa a les tanques com als 
tòtems publicitaris tindrà una vigència d’1 any i en tot cas fins el dia 31 de maig de 
2017. 

 
 

 
14. Acceptació de la subvenció Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona. Serveis de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana per l’actuació “Dinamització 
associativa 2.0 – Suport als processos participatius” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Participació Ciut adana 

 
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. Acceptar la subvenció del Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona. Serveis de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana per l’actuació 
“Dinamització associativa 2.0 – Suport als processos participatius” del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-19” amb codi XGL 16/Y/223456. 

 
 

 
15. Aprovació de les bases del concurs fotogràfic de la Garriga amb motiu de la Festa 
Major 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. Aprovar les bases del concurs fotogràfic de la Garriga amb motiu de la Festa 
Major 2016. 

2. Fer la màxima difusió possible d’aquestes bases a través dels mitjans de 
comunicació locals. 

 
 

 
16. Renúncia parcial a la subvenció per a al desenvolupament de la “Segona fase del 
projecte de senyalització i museïtzació de l’aeròdrom de Rosanes” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Renunciar parcialment a la subvenció concedida per a al desenvolupament de la 
“Segona fase del projecte de senyalització i museïtzació de l’aeròdrom de Rosanes” 
, per un import de 10.347,01 €, de conformitat amb les consideracions de la part 
expositiva. 
 

 
 

17. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, MLP. 
 
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 la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. MLP en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 
18. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, JMV. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’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 concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JMV en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
19. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, ASS. 
  
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 la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. ASS en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
20. Aprovació dels ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per al tercer trimestre del curs 2015/2016. 
 
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 la despesa per un import total de 20.501,60 € en concepte d’ajuts de 

menjador escolar corresponent al tercer trimestre escolar del curs 2015/2016, segons el 
detall següent: 

 
Escola Import Alumnes 

CEIP Giroi 7.421,00 € 49 
CEIP Pinetons 5.352,10 € 34 
CEIP Puiggraciós 5880,70 € 34 
CEIP Tagamanent 1.847,80 € 11 
TOTAL  20.501,60 € 128 
 
 

 
21. Acceptació del “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 
emergència energètica” en el marc  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 màxim 44.903,21€ per al Programa Complementari de 

serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, en el marc  del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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22. Devolució de 4 cobraments indeguts del 29 Juliol del 2015 fins a 1 l’abril del 2016 per 
baixa del servei de Teleassistència domiciliària. 
 
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 la devolució d’ingressos indeguts per l’import total de 68,25€ a favor de la     
persona que figura en el informe de la Treballadora social corresponent als mesos de 
Juliol del 2015 a l’Abril de 2016. 
 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 485,22 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/04359 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 485,22€ corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/04359 de serveis socials. 

 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 750 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/02208 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 750€ corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/02208 de serveis socials. 

 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 590 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
2013/07120 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 590€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
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d’habitatge del mes de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 2013/07120 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 742,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
4733/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 742,50€ corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4733/2012 de serveis socials. 

 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 720 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de gener i febrer de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/02857 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 720€ corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de gener i febrer de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2012/02857 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 160,62 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes d’abril i juny i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a la 
persona que figura a l'expedient 2013/00664 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 160,62 € corresponent al 75% de les despeses de 

subministrament elèctric del mes d’abril i juny i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a 
la família que figura a l'expedient 2013/00664 de serveis socials. 

 
 

 
29. Aprovació del pagament de la quota de soci al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Igualtat, Salut i Cooperació 
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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 corresponent a la quota de soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per un import de 1.100,00 € 
 
 

 
30. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de juliol 
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    2016/00006811     juliol  2016            500,00€   105,€   605,00€ 
 
 

 
31. Acceptació d’un suport econòmic per part de la Diputació de Barcelona, per a la 
realització d’un Programa de Formació i Inserció (PFI) , durant el curs 2016/17, i de la 
signatura del conveni corresponent 
 
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 l’ajut econòmic de 10.000 €, atorgat per la Diputació de Barcelona, per a la 

realització d’un PFI, en la modalitat PIP, d’Auxili ar en treballs de fusteria i 
instal·lació de mobles, durant el curs 2016/17. 

 
 

 
32. Liquidació de quotes del curs 2015/16 i del curs 2016/17, durant el mes de juny de 
2016, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga. 
 
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 del mes de juny de 2016, per un import total de 4.392,78 €; 
4.392,78 € corresponents al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD” del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
33.  (La Boulangerie); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – setembre. 
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ÀREA FUNCIONAL: 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 Sra. Sònia Fernandez Garcia, de 

l’establiment Boulangerie, per instal· lar una terrassa amb 6 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 48, durant els 
mesos de juliol a setembre del 2016. 

 
 

 
34. Ocupació de via pública amb una parada de venda de gelats artesanals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 la via pública al Sr. José Eduardo Kennedy López 

per instal· lar una parada de venda de gelats artesanals al Passeig dels Til·lers el 
dissabte 16 de juliol del 2016. 

 
 

 
35. La Fuka Foodtruck; ocupació de via pública per la Ruta del Pinxo. 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 llicència per instal· lar una furgoneta de 

restauració tipus foodtrack, de nom comercial Fuka, especialitzada en truites i 
elaboracions amb ou, a la vorera de la Carretera Nova número 46, al costat sud del 
Centre de Visitants, segons s’estipula en plànol adjuntat, del 21 al 28 de juliol del 2016, 
de les 17h a les 24h, amb motiu de la Ruta del Pinxo. 

 
 

 
36. Adjudicació del contracte menor de les obres de reposició del cable de l'enllumenat 
públic al polígon industrial de Can Terrés  
 
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.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 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, contracte menor de les obres de reposició del cable de 
l’enllumenat públic al polígon industrial de Can Terrés, per un import de 41.160,56 euros i 
8.643,72 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
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37. 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 subministrament del vestuari pel personal municipal 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 : 
1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel subministrament de vestuari pel 
personal municipal de la Garriga. 
2. Autoritzar la despesa corresponent a l'anualitat 2016 amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries que ara es diran del pressupost municipal vigent i la dels exercicis 
posteriors sempre i quan existeixi crèdit adequat i suficient. Les despeses es desglossen de 
la següent manera: 
 
 Lot 1: Vestuari Policia local, partida pressupostària 102 13200 22104 
 

a) 2016: per l’anualitat 2016 no es preveu despesa  
b) 2017: 11.735,54 euros + 2.464,46 euros d’IVA, sumant 14.200 euros 
c) 2018: 11.735,54 euros + 2.464,46 euros d’IVA, sumant 14.200 euros 

 
Lot 2: 
 
Unitat Operativa de Serveis , partida pressupostària 403 15300 22104 UO. vestuari 

a) 2016: 7.144,71 euros + 1.500,39 euros d’IVA, sumant 8.645,10 euros 
b) 2017: 12.396,69 euros + 2603,31 euros d’IVA, sumant 15.000 euros 
c)     2018: 12.396,69 euros + 2603,31 euros d’IVA, sumant 15.000 euros 

 
Esports, partida pressupostària 205 34000 22104 Despeses varies. Uniformes personal 
esports 

a) 2016: 600 euros + 126 euros d’IVA, sumant 726 euros 
b) 2017: 905 euros + 190,05 euros d’IVA, sumant 995,05 euros  
c) 2018: 905 euros + 190,05 euros d’IVA, sumant 995,05 euros 

 
Educació, partida pressupostària 201 32301 22198 FO/PIP Material Subministraments 
 

a) 2016: 600 euros +  126 euros d’IVA, sumant 726 euros 
b) 2017:  905euros +  190,05euros d’IVA, sumant 995,05 euros 
c) 2018: 905euros +  190,05euros d’IVA, sumant 995,05 euros 

 
Cultura, partida pressupostària 203 33300 22104 Teatre municipal. Vestuari manteniment 
 

a) 2016: 206,61 euros +  43,38 euros d’IVA, sumant 250 euros 
b) 2017: 206,61 euros +  43,38 euros d’IVA, sumant 250 euros 
c) 2018: 206,61 euros +  43,38 euros d’IVA, sumant 250 euros 

 
Professors taller, partida pressupostària 201 32301 22198 FO/PIP Material 
Subministraments 

a) 2016: 604 euros + 126,84 euros d’IVA, sumant 730,84 euros 
b) 2017: 855 euros + 179,55 euros d’IVA, sumant 1.034,55 euros 
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c)    2018: 855 euros + 179,55 euros d’IVA, sumant 1.034,55 euros 
 

 
 

38. Adjudicació del contracte menor del servei consistent en l´actuació dels grups BUHOS 
el dia 28 de juliol de 2016 i ASPENCAT el dia 29 de juliol de 2016 dins els actes previstos 
de la Festa Major  
 
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.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 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 del servei consistent en l’actuació dels 
grups BUHOS el dia 28 de juliol de 2016 i ASPENCAT el dia 29 de juliol de 2016 dins els 
actes previstos de la Festa Major , per un import de 10.000 euros i 2.100 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
39. Modificació acord recepció i alta de prestatgeries a l’inventari municipal de béns i 
drets 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Modificar l’acord de la junta de data 13 de juny de 2016  i on deia: 
“Acceptar les dues prestatgeries construïdes pels alumnes del curs formatiu de grau 
mitjà de fusteria i moble de l’Institut Vil·la Romana del curs 2015-16 per ubicar-les a 
la Torre del Fanal”,  
ha de dir : 
“Acceptar les dotze prestatgeries construïdes pels alumnes del curs formatiu de grau 
mitjà de fusteria i moble de l’Institut Vil·la Romana del curs 2015-16 per ubicar-les a 
la Torre del Fanal”. 
 

2. Donar trasllat del present acord a l’Institut Vil·la Romana. 
 
 

 
40. 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  11 de juliol de 2016 per un import 
de 263.946,34 €  
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41. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 024/16) 
 
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. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’acadèmia d’anglès, subjecte a Comunicació 

prèvia, en l’immoble situat a la Carretera Nova, núm. 50, local 2 d’aquest municipi, 
amb una superfície útil de 130,12m2 i amb núm. de referència cadastral 
0349513DG4104N0013TM, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la 
persona titular de la mateixa.   

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat d’ acadèmia d’anglès, que seguidament 
es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

 
Comunicació prèvia 

 
 

2016/00006848 
2016/170/000037 

 

237,13€ 
 

 
             

 
 

 
42. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
025/16) 
 
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. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’oficina privada, situada al 

C/Impremta, 66 del terme municipal el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en 
règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 
data 28 de maig de 2001, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà 
que sigui objecte de nova autorització. 

3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat d’oficina 
privada que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
 

 
2016/00006849 
2016/170/000038 

 
129,91€ 
 

          
 

 
43. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
026/16) 
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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. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de roba i 

complements, situada al C/Centre, núm. 1 del terme municipal, amb una superfície 
útil de 83,26m2el qual s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació 
prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 
data 28 de juliol de 2014, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat caldrà 
que sigui objecte de nova autorització. 

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

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
 

2016/00006850 
2016/170/000039 

 
129,91€ 
 

          
 

 
44. Modificació substancial activitat (expt. 028/16) 
 
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. Incorporar el canvi substancial a la llicència municipal que disposa l’establiment, 

atorgada en data 8 de febrer de 2016 per Junta de Govern Local. 
 
2. Aprovar la liquidació corresponent a la incorporació del canvi substancial de 

l’activitat de discoteca, amb una superfície útil de 134,87 m2, que seguidament es 
relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Modificació substancial 
 

 
2016/00006852 
2016/170/000040 
 

288,68€€ 
 

       
 

 
45.-Autorització assistència al Curs de Direcció Coral amb Sanna Valvanne i Oriol 
Castanyer. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència al Curs de Direcció Coral amb Sanna Valvanne i Oriol 
Castanyer, amb una durada de 19 h, que es celebrarà del 28 al 30 de juny  de 2016, 
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a l’Alberg Mare de Déu de Montserrat de Barcelona. 
2. Imputar la despesa de 50 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 

100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 
 
 

 
46. Restar assabentats de l’assistència a la Fira Modernista de Terrassa i 

Jornada Modernista de l’Ametlla. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’assistència de la senyora Neus Díez Gisbert a la Fira 
Modernista de Terrassa, 6 i 7 de maig de 2016, i a la Jornada Modernista de 
l´Ametlla, el dia 21 de maig de 2016, realitzades durant el primer semestre de 
2016. 

2. Aprovar les despeses corresponents de locomoció i dietes. 
3. Comunicar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal. 

 
 

 
47. Aprovar el calendari del personal no docent de l'Àrea d'Ensenyament per al curs 

2016/2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Tancar els serveis de l’Àrea d’Ensenyament i escoles municipals (en concepte de 
dies d’assumptes personals, compensació d’hores extres o permís per conciliació): 

 
o El dia 31 d’octubre de 2016, castanyada (festiu lliure disposició escoles). 
o Els dies 9, 27, 28, 29, i 30 de desembre de 2016, 2, 3, 4 i 5 de gener de 2017, 

vacances de Nadal. 
o El dia 13 d’abril de 2017, dijous sant. 

 
2. Tancar  per vacances d’estiu (22 dies laborables) del 26 de juliol al 25 d’agost de 

2017, ambdós inclosos.  
 
 

 
48. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils, mes de juny 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
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Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Administrativa 
de Secretaria 

(C1) 

Matrimoni 
civil 

23/06/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

Secretaria de 
l’Alcaldia 

(C2) 

Matrimoni 
civil 

19/06/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 5 
  
       

 
 90,16€ 

 
 
 

 
49. Gratificacions extraordinàries complementàries personal Teatre en motiu dels actes de 
final de curs de les escoles i instituts 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona, per raó dels actes de final de curs de les escoles i 
instituts: 

Càrrec 

H. 
Diurna 
Norma

l 

H. 
Diurna 
Festiva 

H. 
Nocturn
a Festiva 

TOTAL 
IMPOR

T 

Aux. Tècnic 
il· luminació i so 

 11  198,33 € 

Conserge  11  198,33 € 
  22  396,66 € 

 
 

 
50. Autorització assistència a dues sessions del VII Curs de dret a l’habitatge: “Més enllà 
de l’emergència, quines polítiques per fer efectiu el dret a l’habitatge i als 
subministraments bàsics?” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència al VII Curs de dret a l’habitatge: “Més enllà de 
l’emergència, quines polítiques per fer efectiu el dret a l’habitatge i als 
subministraments bàsics?”, amb una durada de 8 h, que es celebrarà els dies 7 i 8 
de juliol de 2016, a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. 



 

JGL 11/7/16                                                                   20 
 

2. Imputar la despesa de 40 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 
100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

 
51. Autorització assistència al “SOPA 2016, IV Congreso internacional sobre educación y 
socialización del patrimonio en el medio rural”, al tècnic mitjà de patrimoni. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència del tècnic de patrimoni de l’Ajuntament, l’Enric Costa 
Argemí, al SOPA 2016, IV Congreso internacional sobre educación y socialización 
del patrimonio en el medio rural, que tindrà lloc a Zalamea de la Serena entre els 
dies 3 i 8 d’octubre de 2016.  

2. Imputar la despesa de 65 € pel cost d’inscripció a l'aplicació pressupostària 16 100 
92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

 
52. Autorització assistència al curs “Digitalització als serveis socials: tendències, eines i 
habilitats”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència de la senyora Carolina Fernández Requena al curs 
“Digitalització als serveis socials: tendències, eines i habilitats”, amb una durada 
de 8 h, que es celebrarà els dies 5 i 7 de juliol de 2016, a l’Espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona. 

2. Imputar la despesa de 40 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 
100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

 
53. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils mes de juliol. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  
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Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

02/07/2016 

 

2,5 

  
           

45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 

 
54. Aprovació de l’abonament de la darrera part de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, en aplicació de la disposició addicional 12a de la Llei 48/2015 de 29 
d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acordar l’abonament de la darrera part de la paga extraordinària del mes de 

desembre del 2012, en aplicació de la disposició addicional 12a de la Llei 48/2015 de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i que es concreta pel 
que fa al personal laboral resta pendent d’abonar la part proporcional de la paga de 
Nadal 2012 pel període meritat comprès entre el 15/07/2012 i el 31/12/2012 (166 dies) i 
pel que fa al personals funcionari resta pendent d’abonar la part proporcional de la 
paga de Nadal 2012  pel període meritat comprès entre el 3/09/2012 i el 30/11/2012 (88 
dies), que en aquell moment estava en servei actiu a l’Ajuntament de la Garriga i que 
li va quedar afectada per l’aplicació del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria,  y de fomento de la 
competitividad. 

 
 

 
55. Autorització assistència al taller “Tècniques d’imprimació”, i anul·lació assistència al 
curs “Serigrafia: processos i desenvolupament tècnic” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Deixar sense efecte l´acord adoptat per la JGL del dia 13 de juny de 2016 relativu 
a l’assistència al curs “Serigrafia: processos i desenvolupament tècnic”. 

2. Autoritzar l’assistència al taller de “Tècniques d’imprimació”, amb una durada de 
8 h, que se celebra els dies 6 i 7 de juliol de 2016, a l’empresa Elena Font Sala 
Lenypatch de Centelles. 

3. Imputar la despesa de 160 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 
100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

 
56. Acceptació de les actuacions 16/Y/224736, 16/Y/224737 i 16/Y/226334 de la Diputació 
de Barcelona. Serveis d’Assistència al Govern Local 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar les actuacions següents, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-19” per la Diputació de Barcelona: 
 
a) Informe jurídic sobre triennis. Codi XGL 16/Y/224736 
b) Assessorament situació personal laboral. Codi XGL 16/Y/224737 
c) Gestió estratègica de la plantilla. Codi XGL 16/Y/226334 

 
 

 
57. Reducció d’un terç de la jornada amb el 80% de les retribucions a partir de l’1 de 
setembre de 2016, agent de la policia local  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir a la agent de la policia local (grup C1-14), la reducció d’un terç de la 

jornada, passant a fer una jornada de 25h setmanals (66,67% jornada) amb el 80% de 
les retribucions per tenir cura de la seva filla menor de sis anys, amb efectes a partir 
del dia 1 de setembre de 2016 i com a màxim fins al 06/11/2021, data en la que la seva 
filla farà els sis anys.  

  
 

 
 

58. Gratificacions treballs extraordinaris mes de juny, conserge de cultura. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
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 pagament d’un complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) 

per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 106 hores en el mes de juny de 2016, 
la quantitat de 159 euros amb càrrec a la partida 16 203 33000 15001 CUT. P. 
Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat aplicable a l’ AD 220160000392. 

 
 

 
59. Gratificacions treballs extraordinaris del personal de l’àrea d´esports del  mes de juny 
de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 



 

JGL 11/7/16                                                                   23 
 

1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

 
Personal Àrea d’Esports de Juny de 2016: 
 

Càrrec  Motiu H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Muntar i 
desmuntar 

bateco 

 
9,26 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
152,98 € 

 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Concert 
Diables 

 
 2,5 

 
4,5 139,71 € 

Conserge 
d’instal·lacio
ns esportives 

Torneig de 
futbol 

 13   234,39 € 

 
 

9,26 15,5  
 4,5 527,08 € 

 
 
 

 
60. Resolució del contracte menor de serveis de suport a l´arxiu municipal.   

 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la resolució del contracte menor de serveis de suport a l´arxiu municipal, 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2016. 

2. Notificar la resolució a l´interessat i a L’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona per tal de formalitzar un nou contracte pel temps que 
resta d’execució dins del mateix Conveni amb la Xarxa d’Arxius Municipals 

 
 
 

 
 

 


