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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 2 DE 
MAIG DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, D E 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
2 DE MAIG DE 2016 

 
 

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

A) (Oma 8/2016) 

Descripció de l’obra 
 
Reforma i  transformació d’un edifici en testera en un sol habitatge promogut per David Gómez 
Camino situat al carrer Pedres Blanques 7, expedient d’obra major O.Ma. 8/2016, segons 
projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte David Gisbert Pruñonosa.  
 
B) (Oma 9/2016) 

Descripció de l’obra 

Reforma, d’un habitatge en l’edifici en volumetria  disconforme promogut per Marcel Solé 
Pareras, situat a l’Av. Pau Casals, 15, expedient d’obra major O.Ma. 9/2016, segons projecte 
bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Estanislau Puig Durall, sense visar. 

 

C) (OMA 10/2016) 

Descripció de l’obra 

Reforma, i  transformació en dos habitatges de l’edifici en volumetria disconforme promogut 
per Júlia Noguera Reig, situat al carrer Calàbria, 54, expedient d’obra major O.Ma. 10/2016, 
segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Maria Poble Noguera, sense visar. 

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 

Pedres Blanques 7 
2016/020/00069 
2016/0004486 

ICIO 2.852,37€ 
Taxa 
OMa 

128,90€ 

Taxa 
Clavegue
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ram 

Av. Pau Casals, 15 
2016/020/00068 
2016/0004485 

ICIO 2.474,32€ 

Taxa 
OMa 

128,90€ 

Calàbria, 54 
2016/020/00070 
2016/0004487 

ICIO 
4.641,09€ 

 
Taxa 
Oma 

128,90€ 

 
 

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

A)  (OMe 37/2016) 
Descripció obra 
Adequació de la nau per tal d’adequar-la per a l’ús de magatzem de màquines de dietètica i 
software a planta baixa, i oficines vinculades al magatzem a planta pis al carrer Francesc Macià 
80, la Garriga. 
Els treballs inclouen els revestiments de parets i sostres, lampisteria, telecomunicacions, 
climatització i serveis higiènics. 
 
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 3 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)  (O Me 39/2016) 
Descripció de l’obra: 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Francesc Macià 
80 

2016/020/00067 
2016/004484 

ICIO 
 2.827,02€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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Obertura de rasa de 15ml x 0,50 metres quadrats per a millora de la xarxa al Passatge Dachs, 19 
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 

Passatge Dachs, 
19 

2016/020/00066 
2016/0004483 

ICIO 36,41€ 

Taxa 
O.Me 28,50€ 

 
 

 
5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 
1555/2016 Anselm Clavé 54, 4rt 

2a 
150€ 

1844/2016 Riera 24 150€ 

1836/2016 Passeig 58 150€ 

 
 

 
6. Placa gual permanent 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la placa de gual següent a: 

A) (8/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent a la Cases de can Caralt, 13 de la Garriga 
 

B) Carmen Parés Pérez (9/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent de la carretera de Vic 20 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: 

r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 
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1898/2016 
Cases de can 
Caralt, 13 

2016/015/00007 
2016/0004481 

Tramitació i 
Placa   

15,00€ 

1921/2016 
Carretera de Vic 
20 

2016/015/00008 
2016/0004482 

Tramitació i 
Placa  

15,00€ 

 
 

 
7. Inici procediment ús provisional taller ebenisteria c. Artesans, 14 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.-  Iniciar l’expedient d'ús i obres provisionals, a realitzar a la finca  situada al carrer 
Artesans, 14 amb destinació a taller d’ebenisteria, promogut per STILRICART, SL. 
2.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant la 
publicació del corresponent edicte en el BOP i exposició del mateix en el Tauler d’Edictes. 
 
 

 
8. Acceptació de subvenció per a la reparació de la capella de la Doma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar l’ajut de 40.000 euros per a l’actuació Reparació de la capella del cementiri 

de la Doma, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de governs locals 
2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 

 
 

 
9. Adjudicació del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Adjudicar el contracte de serveis del manteniment de clavegueram municipal a 
l’empresa   Corporación CLD, Servicios Urbanos de tratamientos de Residuos, SL  amb 
CIF B08173411 per un import de  71.582,50 euros i 15.032,32 euros d’IVA, per un període 
de dos anys  
 

 
 

10. Acord d’aprovació de la pròrroga del contracte de Gestió del Servei Públic de 
manteniment, gestió i control de les zones d’estacionament regulat per limitació horària de 
pagament (zona blava) i gratuïtes (zona vermella) de l’ajuntament de la Garriga. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de Gestió de Servei Públic de manteniment, 
gestió i control de les zones d’estacionament regulat per limitació horària de pagament 
(zona blava) i gratuïtes (zona vermella) de l’ajuntament de la Garriga, amb l’empresa 
Continental Parking SL per un termini d’un any, comptador des del dia 16 de maig de 
2016 i fins el dia 15 de maig de 2017, de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives. 
 
 

 
11. Adjudicació del contracte menor de serveis per atendre el servei local de defensa de les 
persones consumidores i usuàries  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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, a l’empresa Unió de Consumidors de Catalunya, el 
contracte menor per atendre el servei local de defensa de les persones consumidores i 
usuàries per un import de 3.860,26 euros i  810,65 euros d’IVA per onze mesos, des de l´1 
de maig de 2016 fins el 30 d’abril de 2017 excepte l’agost,  atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 
 
 

 
12.  Retiment dels Comptes de gestió i recaptació per l'Organisme de Gestió Tributària de  
la Diputació de Barcelona, corresponents a l'exercici econòmic 2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Aprovar el compte de la gestió recaptatòria corresponent a l'exercici 2015, 
presentada per l'Organisme de Gestió Tributària, ens instrumental de la Diputació de 
Barcelona, per un import total de 2.904.595,69 euros. 
 
 

 
13. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 23 per 
traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 23 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga en les mateixes condicions i 
compliment dels requisits en que va ser atorgada.  
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14. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 55 per 
traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 55 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga en les mateixes condicions i 
compliment dels requisits en que va ser atorgada. 
  

 
 

15. SUMAR I COMPARTIR. Espai de trobada de les juntes de les associacions de 
comerciants de la Garriga, Canovelles i altres municipis. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la proposta d’activitats “Què és una carta de serveis i els seus beneficis”, 

“Disseny i creació d’una carta de serveis”, “Presentació de la carta de serveis”.  
2. Aprovar la despesa de 400,00€ i imputar-la a la aplicació pressupostària 

16 305 43110 22610 PCT COI Dinamització comercial: 400,00€ 
 
 

 
16. Fira alternativa 2016: aprovació calendari i aprovació de la taxa per ocupació a la via 
publica  
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el calendari anual per la celebració de la “Fira Alternativa” consensuat per 

l’associació Art-Aliment 10” i l’ajuntament, del mes de febrer a desembre. 
 
 

 
17. Donació compte assumptes judicials. Sentència 223/2016 de 8 d’abril de 2016  Recurs 
d’apel· lació 176/2013 interposat per  l’Ajuntament de la Garriga contra la sentència de 24 
de gener de 2013. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria SSJJ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Restar assabentats de la Sentència número  223/2016 de 8 d’abril de 2016  dictada en el 
Recurs d’apel·lació 176/2013 interposat per  l’Ajuntament de la Garriga contra la 
sentència de 24 de gener de 2013 dictada en el recurs contenciós administratiu 560/2010 
interposat pel Colegio de Ingenieros Técnico de Obras Públicas tramitat en el Jutjat 
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contenciós administratiu número 10, que estimava el recurs administratiu formulat contra 
el Decret de l’alcaldia d’aquest Ajuntament de 29 d’agost de 2011, que acordava atorgar 
llicència d’enderroc i construcció d’una nau industrial, condicionant-la a l’esmena de la 
competència del tècnic redactor del projecte d’acord amb les prescripcions que es feien 
constar a l’informe del   Serveis Jurídics Municipals de  5 d’agost de 2011, sentència que 
és ferma i que revoca  la sentència de 24 de gener de 2013 anteriorment esmentada i 
desestima el recurs administratiu  formulat pe Colegio de Ingenieros Técnico de Obras 
Públicas contra el Decret de l’Alcaldia de 29 d’agost de 2011. 
 
 

 
18.  Concessió d'ajut econòmic de 412,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 4128/2015 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 412,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4128/2015 de serveis socials. 

 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 525,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 348,10 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4714/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 348,10€ corresponent al 50 % de les despeses de 
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lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 4714/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 348,10€ a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal vigent. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 337,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 5070/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 337,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de març de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 5070/2014 de serveis socials. 

 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 666,08 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3164/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 666,08 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de febrer i març de 2016 per a la família que figura 
a l'expedient 3164/2012 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 664,26 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes de gener i de febrer de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
1041/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 664,26 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge del mes de gener i de febrer de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 1041/2016 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 664,26 € a l’aplicació pressupostària  207 23100 48000 ACP. 
BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal de 2016. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
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24. Concessió d'ajut econòmic de 362,14 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric i de gas, dels mesos de juliol, setembre i novembre de 2015  per a 
la família que figura a l'expedient 4406/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 362,14 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric  i gas dels mesos de juliol, setembre i novembre de 2015 per a 
la família que figura a l'expedient 4406/2013 de serveis socials. 

 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 170,85 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 1583/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 170,85 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric  dels mesos de gener i de febrer de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 1583/2013 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 182,02 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de gener 2016 per a la família que figura a l'expedient 
4070/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 182,02 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament elèctric  del mes de gener 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4070/2014 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 182,02 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés a 
Estabanell Y Pahisa Energia, SA. com endossatari. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada i a Intervenció. 
 
 

 
27. Concessió d'ajut extraordinari de 516,75 € corresponent al 75% de  les despeses de 
transport per a poder assistir a sessions de teràpia per a la família que figura a l'expedient 
3960/2012 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut extraordinari de 516,75 € corresponent al 75% de les despeses de 

transport per a poder assistir a sessions de teràpia per a la família que figura a 
l'expedient 3960/2012 de serveis socials.  

 
 

 
28. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, CBB. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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. CBB en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
29. Aprovació dels barems per a l’atorgament de l’ajut per a l’Arranjament d’Habitatges 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Gent Gran 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar els barems per a la valoració de l’atorgament de l’ajut per a 
l’Arranjament d’Habitatges (convocatòria 2016-2017) i que són els següents: 

 
SITUACIÓ PUNTS OBSERVACIONS 
80 anys o més 10  
Discapacitat  5 

Reconeguda pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat 

Mobilitat 
reduïda 

8 

Dependència 5 
Seguiment als 
S.S.B + 1 any 

10 O seguiment per part dels serveis socials de salut 

Ingressos 
inferiors a 
l’IRSC 

15 
Indicador Públic de Renda d’efectes múltiples: 
a) Diari, 17,75 euros.  
b) Mensual, 532,51 euros.  
c) Anual, 6.390,13 euros.  
 
2 membres: 100 € més/mes 
3 membres: 75 € més/mes x membre 
4 membres: 50 € més/mes x membre 
5 membres: 25 € més/mes x membre 
 
Per a la valoració de la situació econòmica es podrà demanar 
tota aquella documentació relativa als ingressos i les despeses 
que es consideri necessària: Declaració de la Renda/Certificat 
conforme no cal fer-la, certificats de prestacions, nòmines, 
rebuts de lloguer, etc. 

Ingressos 
inferiors al 
doble de 
l’IRSC 

10 
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Viu sola 10  
Viu amb una 
altra persona 
major de 80 
anys 

5 
Familiar de primer i segon grau (matrimoni, parella, 
germà/na…..). 

Valoració dels 
serveis socials 
bàsics 

Fins a 25 
punts 

D’acord amb el pla de treball establert, compliments dels 
objectius de millora, situacions de risc social….. 

 
 

 
30. Aprovació  de la modificació del Conveni entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Il· lustre 
Col·legi d’Advocats de Granollers corresponent al servei d’assessorament i intermediació 
en habitatge. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Habitatge. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la modificació del conveni entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Granollers per al funcionament d’un servei 
d’assessorament i intermediació en habitatge, consistent en que a partir del mes de 
maig de 2016 la prestació d’aquest servei sigui de 12 hores mensuals. 

2. Aprovar la despesa  corresponent a l’augment de 6 hores mensuals del conveni 
entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Il· lustre Col· legi d’Advocats de Granollers 
per al funcionament d’un servei d’assessorament i intermediació en habitatge 
corresponent als mesos de maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i 
desembre de 2016, per un import de 2.541,00 € i que s’imputi a l’aplicació 
pressupostària 207 23104 22615 ACP.POI. Servei Intermediació Hipotecària del 
pressupost municipal vigent. 

3. Facultar a la Sra. alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui 
necessari per a la constància i efectivitat del present acord. 

4. Notificar el present acord a l’Il· lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. 
 
 

 
31. Adhesió al conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona mitjançant el Museu del 
Disseny  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la signatura del conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant 

el Museu del Disseny, segons el text que s’adjunta. 
 
 

 
32. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes de març de 2016, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) ) de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 



 

JGL 2/5/2016 12

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació del mes de març de 2016, per un import total de 776,54 € 
corresponents al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD del 
Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
33. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant part del mes de març i abril de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període  mes de març  i mes d’abril de 2016, (concepte pressupostari  401 30901 
ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un total de 1.179,40€. 
 
 

 
34. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificats tècnics,  certificat 
de règim urbanístic, certificat de compatibilitat urbanística  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

expedient  liquidacio objecte tributari  import 
 
2016/018/000051 2016/00003629 c.Manuel 

Raspall,8 
36,85€ 

2016/018/000055 2016/00004420 c.Frederic 
Mompou, 19 

36,85€ 

2016/018/000050 2016/00003472 c.La Rasa,10 36,85€ 
 
expedient  liquidacio objecte tributari  import 
2016/021/000037 2016/00003465 c.la Rasa,10 64,40€ 
2016/021/000035 2016/00003446 Can Boget 64,40€ 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/170/000027 2016/00003630 Banys,8-10 129,91€ 
2016/170/000018 2016/00004414 Can Noguera,4 129,91€ 
2016/170/000019 2016/00004419 Francesc Macia,80 129,91€ 
2016/170/000020 2016/00004443 Plaça Can Dachs,6 129,91€ 
 
 

 
35. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri Nou, expedient 4/2016. 
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ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol B1 032 número 
032 Bloc 1 A del Cementiri Nou. 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 € 
3. . Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol B1 009 número 

009 Bloc 1A del Cementiri Nou. 
4. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 € 

5. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 

 
 

 
36. Sol· licitud de renovació del permís de conduir;  agent de policia Local (grup C2-15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar i autoritzar el pagament per la quantitat de 85 €, en concepte de la 
renovació del permís de conduir, a l´agent de la Policia Local (grup C2-15). 

 
 

 
37. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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  

Administrativa 
d’ Urbanisme 
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

 
     2,5 

  
           45,08€  

 
  

      2,5 
  
       

 
  45,08€ 

 
 

 
38. Autorització assistència al “Curso de Arquetería” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència de l´enginyer tècnic al “Curso de Arquetería” amb una 
duració de 35 h, que es celebrarà del 18 al 22 de juliol de 9 a 16 h, al Taller de 
Lutheria Sergi Martí de Valencia. 

2. Imputar la despesa de 424 € pel cost del curs a l'aplicació pressupostària 16 100     
92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

39. Restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos 
octubre novembre i desembre de 2015 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
d’octubre al 31 de desembre de 2015 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants octubre 2015: 15.940            
− Total homes: 7.741 
− Total dones: 8.199       

       
− Total habitants novembre 2015:  15.925                
− Total homes: 7.734                 
− Total dones: 8.191 
 
− Total habitants desembre 2015: 15.915                
− Total homes: 7.729               
− Total dones: 8.186 

 
 

 
40. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
062/15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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, 

situada al C/Calàbria, núm. 86 del terme municipal, amb una superfície útil de 83,08 
m2 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 roba que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
 

 
2016/0000004449 
2016/170/000021 

129,91€ 
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41. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 011/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 pernils i derivats, 

subjecte a Comunicació prèvia,  en l’immoble situat al C/Calàbria, núm. 41-45, local 3 
d’aquest municipi, amb una superfície útil de 89,52m2, 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 pernils i derivats, 
que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Bonificació Import 

Comunicació prèvia 
Informe sanitari 

 

2016/00000004453 
2016/170/000008 

 

 
   25% 
(-128,77€) 

237,13€ 
277,96€ 
 

         
 

 
42. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
012/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 telefonia 

i accessoris, situada al C/Banys, núm. 27 del terme municipal, amb una superfície útil 
de 31,70 m2 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 telefonia i accessoris que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Bonificació Import 

Comunicació prèvia 
 

2016/00000004454 
2016/170/000022 

 

 
   25% 
(-32,48€) 

129,91€ 
 

 
 

 
43. Sol· licitud de recurs material per dur a terme auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica a la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar l’ajut de recurs material per dur a terme auditories i intervenció als 
habitatges en situació de pobresa energètica a la Garriga. 

 
 

 
44. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat juvenil 
Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla, per a la celebració de l’activitat 
“Pícnic electrònic” 7 de maig de 2016, pista Poliesportiva Núm 1. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla pel 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 206 33700 48007 Conveni La 
Bordalla, per un import de 2000€. 

 
 

 
45. Convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts municipals sense afany de lucre 
per a la realització d’activitats o actuacions culturals 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts municipals per les 

entitats culturals sense afany de lucre per a la realització d’activitats o actuacions 
culturals de La Garriga. 

 
 

 
46. Lloguer del Teatre de la Garriga els dies 16 i 17 de juny de 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer del Teatre de la Garriga els dies següents: 15 de juny de 
de2016 de 9 h a 12 h l’escenari, i 16 de juny de 2016 de 8.30 h a 17 h l’escenari i de 
10 h a 16 h la sala altell, d’acord amb la instància de data 29 de setembre de 2016 i 
número de registre 5105/2015. 

2. Aprovar la liquidació a nom de The International School of Catalunya,SL 
(ISCAT) amb CIF B-63417570, per un import de 680,98€, en concepte de lloguer 
del Teatre de la Garriga pels dies i hores esmentats. 
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47. Aprovació Conveni de col·laboració entre la Fundació Pau Casals i l’Ajuntament 
de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 la Fundació Pau Casals. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada per un import de 300€ a l’aplicació 
pressupostària de 203 33000 48016 CUT. Conveni Pau  del Pressupost 
Municipal vigent. 

 
 

 
48. Aprovació de la Programació Primavera 2016 de l’Àrea de Servei a les Persones. 
Joventut. Aprovació preus públics. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la programació de primavera 2016 de maig i juny de l’Àrea de Joventut. 
2. Aprovar la despesa de 2.097 € d’aquesta programació del pressupost de l’exercici 

2016. 
 
 

 
49. Aprovació de la Programació d’Activitats de maig del 2016 de la Biblioteca Municipal 
de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de maig de 2016 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 

2. Aprovar la despesa màxima de 735,88€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
50. Dia de Germanor de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. 8 / maig / 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la celebració del Dia de Germanor de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes, en el pavelló de can Noguera, el dia 8 de maig. 
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51. Aprovació primera certificació de les obres del projecte de modernització de 
l’enllumenat públic de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la primera certificació per triplicat exemp lar del projecte de 
modernització de l’enllumenat públic de la Garriga, per un import de 103.588,23€ 
(IVA inclòs), presentada per l’empresa Electricitat Boquet, SL, amb número de 
CIF B62145503 i domicili social al carrer Batista i Roca, núm. 5-7 baixos de 
Mataró (08302). 

 
 

 
52. Suspensió  procediment caducitat expedient d’aprovació del Pla Parcial Urbanístic i  
Projecte d’Urbanització  del sector B-8 “Sector Sud”. 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Suspendre el procediment de  declaració de caducitat de l’expedient   per a l’aprovació 
del Pla Parcial Urbanístic i el Projecte d’Urbanització  del Sector B-8 Sector Sud iniciat 
per acord de la  Junta de Govern Local de data  23/02/2015 fins el termini d’un mes a 
comptar de la notificació a les parts de la resolució de fermesa de l’incident d’execució en 
el Recus Ordinari 52/2012-B tramitat en el Jutjat contenciós administratiu 6 de Barcelona 
o fins el termini màxim de sis mesos. 
 
 

 

53. Suspensió  procediment caducitat expedient 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 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Suspendre el procediment de  declaració de caducitat de l’expedient   per a l’aprovació 
del Projecte de Reparcel·lació del Sector B-8 Sector Sud iniciat per acord de la  Junta de 
Govern Local de data  23/02/2015 fins el termini d’un mes a comptar de la notificació a les 
parts de la resolució de fermesa de l’incident d’execució en el Recus Ordinari 52/2012-B 
tramitat en el Jutjat contenciós administratiu 6 de Barcelona o fins el termini màxim de sis 
mesos. 
 
 

 
54. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos a la 
Sra. MGR per al gossos de raça infedinida, de nom “Musclo” amb xip 
981098104771982 i “Aldina” amb xip 977200007330296. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €. 

 
 

 
55. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos al 
Sr. PCG, per al gos de raça Rottweiler, de nom “Samba de Can Fosalba”, amb 
núm. de xip 98109810612442. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos, per un import de 50,00€. 

 
 

 
56. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos al 
Sr. RSR, per al gos de raça creuat, de nom “Kimbo”, amb núm. de xip 
982000196955280. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €. 

 
 

 
57. Concessió llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Salut Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos al 
Sr. XGA, per al gos de raça Rottweiler, de nom “PRUNA”, amb núm. de xip 
981020005495743. 

2. Aprovar  la liquidació en concepte de llicència de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos per un import de 50,00 €. 
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58. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig – setembre 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de la via pública a El Celler del Racó SCP per instal·lar 

una terrassa amb 8 taules i les corresponents cadires a la plaça Mn. Jaume Oliveres, 
segons s’estipula en el plànol adjuntat, de l’1 de maig al 30 de 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 liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/000004447, número 
d’expedient 2016/014/000003 i d’import 632,80 € (8 taules, 5 mesos). 

 
 

 
59. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig – juny 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Restaurant Can Xavi, per 

instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de maig i 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 liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/00004448, número 
d’expedient 2012/014/0000012 i d’import 316,40 €. 

 
 

 
60. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires:  Bar Venècia, anual 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Venècia, per instal·lar una terrassa 

amb 4 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al carrer del 
Figaró número 6, 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 les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000004490 de número 
d’expedient 2013/014/000004 i d’import total 758,52 €. 
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61. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: Bar La Parrilla, 
anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar La Parrilla, per instal·lar una 

terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al 
carrer Nord número 3, 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 les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000004493, de número 
d’expedient 2015/014/000003 i d’import total 568,89 €. 

 
 

 
62. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires:, Granja Ambrosia, 
anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Granja Ambrosia, per instal·lar una 

terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al 
carrer dels Banys número 132, 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 les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000004491, de número 
d’expedient 2012/014/000016 i d’import total 568,89 €. 

 
 

63. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: Bar Juanillo, anual 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Juanillo, per prorrogar la 

instal·lació d’una terrassa amb 6 taules i cadires davant del seu establiment, situat al 
carrer Calàbria número 127, 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 les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000004488, de número 
d’expedient 2015/014/000001 i d’import total 1.137,78 €. 
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64. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: Bar Restaurant 
d’En Brama, anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Restaurant d’En Brama, per 

instal·lar una terrassa amb 6 taules i cadires davant del seu establiment, situat a la 
Carretera Nova número 141, 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 les liquidacions corresponents a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2016/000004489, de número 
d’expedient 2015/014/000011 i d’import total 1.137,78 €. 

 
 

 
65. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  2 de maig de 2016 per un import de 
281.971,31 €  
 
 

 
66. Aprovació de la destrucció de documentació de l’ajuntament de la Garriga de diverses  
sèries documentals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ Servei d’arxiu 
 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 les sèries 
documentals: 

- Manaments d’ingrés, anys 2003-2004 (5,7 ml) 
- Talons de càrrec, anys 2002-2004 (6,9 ml) 
- Indemnitzacions per raons del servei, anys 1989-2008 (2,5 ml) 
- Canvis de domicili referits al padró de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica, anys 1983-2000 (4,6 ml) 
- Padró de la contribució territorial rústica i pecuària, anys 1966-1984 (0,2 ml) 
- Padró de la taxa pel servei de clavegueram, anys 1982-1998 (4,4 ml) 
- Modificacions del padró de l’impost de la taxa pel servei de clavegueram, anys 

1982-1998 (4,8 ml) 
- Devolució d’ingressos indeguts, any 1999 (0,1 ml) 
- Transferències de vehicles en relació amb el padró de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica, any 1993 (0,3 ml) 
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- Altes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, any 1995 (0,1 ml) 
- Baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, any 1998 (0,1 ml) 
- Padró de l’impost sobre activitats econòmiques, anys 1993-2000 (0,9 ml) 
- Padró de l’impost sobre béns immobles, anys 1992-2000 (2,4 ml) 
- Padró de l’impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l’impost 

sobre vehicles de tracció mecànica, anys 1978-2000 (8 ml) 
- Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris, anys 1979-2000 (2,6 ml) 
- Modificacions del padró de la taxa del servei de conservació de cementiris, anys 

1984-1999 (0,3 ml) 
- Padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, anys 1969-2000 (3,1 ml) 
- Padrons de taxes o de preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament 

especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats, anys 
1973-1995 (0,6 ml) 

- Modificacions de les de taxes o dels preus públics per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització 
d’activitats, anys 1995 (0,1 ml) 

- Padró de la Contribució Territorial Urbana (1940-1989), anys 1966-1988 (0,6 ml) 
- Ordres de domiciliació bancària, anys 1995-2000 (0,5 ml) 

 
 

 


