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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 13 DE 
JUNY 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 
13 DE JUNY 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 30 de maig 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 21/2014) 

Descripció de l’obra 
Construcció d’un habitatge unifamiliar promogut per la Sra. Núria Pardo Matamoros,  expedient 
d’obra major O.Ma. 21/2014, situat al carrer Font del Nen, 1 B de l a Garriga, segons projecte 
bàsic redactat per Daniel Molina López, Esteve Navarrete Iniesta. 
 
B) (Oma 5/2016) 

Descripció de l’obra: 

Reforma d’un habitatge  unifamiliar entre mitgeres promogut pel Sr. Marcel Gustà Riquer,  
expedient d’obra major O.Ma. 25/2016, situat al carrer Impremta, 12 de la Garriga, segons 
projecte executiu, número de visat 2016000819, redactat per José Ma. Ruiz Núñez, Gerard 
Miquel Olivé. 

C) (Oma 19/2015) 

Descripció de l’obra: 



 

JGL  13/6/2016                                                                     2 

 

Reforma i ampliació d’un habitatge  unifamiliar promogut perls Srs.Marina Alvarez i Bernat 
Calbetó,  expedient d’obra major O.Ma. 19/2015, situat al carrer Impremta, 3 de la Garriga, 
segons projecte bàsic redactat per Jordi Calbetó Aldomà i Oriol Vañó Marco. 

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 
Concept

e 
Import 

Font del Nen, 1 B 

2016/00005713 

2016/020/000080 

2016/500/0000005 

ICIO 4.333,84€ 

Taxa 
Oma 

128,90€ 

Taxa 
clavegu
eram 

143,36€ 

Impremta, 12 
2016/00005716 

2016/020/000081 

ICIO 17000,50€ 
Taxa 
Oma 

128,90€ 

Impremta, 3 
2016/00005731 

2016/020/000090 

ICIO 4.470,89€ 
Taxa 
Oma 

128,90€ 

 
 
 

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

A)  (OMe 51/2016) 
Descripció obra 
Arranjament dels desperfectes de coberta, teules i canals, i pavimentació de la terrassa i les 
escales d’accés al pati al carrer Cardedeu 26, 1r de la Garriga. 

B) (OMe 57/2016) 
Descripció obra 

Pintar la façana sense ús de bastida al Carrer Santa Maria del Camí 20 de la Garriga. 

C) (OMe 59/2016) 
Descripció obra 

Petites reformes i millores del restaurant consistents en millores dels lavabos situats a planta 
primera, retirada d’alguns envans tant a planta baixa com a primera, pintat interior i neteja de 
paviments, portes i finestres al carrer Llerona 7 de la Garriga. 
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D) (Ome 63/2016) 
Descripció obra: 

Instal· lació i funcionament d’una grua torre model 5LC4510 marca COMANSA de 30 metres 
de ploma i 22,7 metres d’alçada Carrer Fra Benet 30-32 de la Garriga. 
 
 

E) (Ome 54/2016) 

Descripció obra: 

Construcció d’una piscina al carrer Sancho Marraco 10 de la Garriga. 
 

E) (Ome 61/2016) 
Descripció obra: 

Rehabilitació de façanes i coberta consistents en: reparar els ampits de les obertures i 
sòcol de les façanes; rascar, fregar i repintar totes les reixes i elements metàl·lics; 
repicat, sanejat, arrebossat, remolinat i pintat de les façanes; repicar, refer i hidrofugar 
els emmarcats; restaurar la fusteria; substituir els baixants existents per uns de zinc; 
repàs de barbacanes i teules en mal estat al carrer Llerona 7 de la Garriga. 
 

F) (Ome 60/2016) 
Descripció obra: 

Redistribució interior d’habitatge situat a planta pis i rehabilitació de la façana al 
Torrent de la Cova 3 de la Garriga. 
 

G)  (Ome 62/2016) 
Descripció obra: 

Modificar característiques de pou existent consistents a profunditzar més al carrer 
Pomeres 4 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 

Cardedeu 26, 1r 2016/00005718 
2016/020/000082 

ICIO 
 265,60€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Santa Maria del 
Camí 20 

2016/00005720 
2016/020/00083 

ICIO 
 4,40€ 

Taxa 
OMe 

 
2,85€ 

Llerona 7 2016/00005757 
2016/020/000084 

ICIO 
 159,79€ 

Taxa 28,50€ 



 

JGL  13/6/2016                                                                     4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 52/2016) 
Descripció obra 
 
Obertura de rasa de 45ml x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats al 
carrer Cànoves 4 de la Garriga. 
 
B) GAS NATURAL SDG, S.A. (OMe 58/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 23ml x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats 
del carrer Garbí 3 de la Garriga. 
 

C) Estabanell y Pahisa Energia, S.A. (Ome 53/2016) 
Descripció obra 
Obertura d’arquetes per nova estesa de cable subterrani i connexió de caixa DSPD al carrer 
Ovidi Montllor  de la Garriga. 
 
Per tant, no cal que dipositin fiances. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal· lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

OMe 
 

Fra Benet 30-32 2016/00005722 
2016/020/000085 

ICIO 
 58€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Sancho Marraco, 
10 

2016/00005723 
2016/020/000086 

ICIO 445,37€ 
Taxa 
Ome 28,50€ 

Llerona, 7 2016/00005725 
2016/020/000087 

ICIO 72,30€ 
Taxa 
Ome 0€ 

Torrent de la 
Cova, 3 

2016/00005727 
2016/020/000088 

ICIO 2.000€ 
Taxa 
Ome 28,50€ 

Pomeres, 4 
2016/00005729 

2016/020/000089 
 

ICIO 52€ 
Taxa 
Ome 28,50€ 



 

JGL  13/6/2016                                                                     5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 
2389/2016 Rocabuquera 62 507,43€ 

2594/2016 Banys 154, 1r 150€ 

 
 

 
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 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Cànoves 4 2016/00005736 
2016/020/000091 

ICIO 
 126,07€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Garbí 3 2016/00005736 
2016/020/000092 

ICIO 
 64,44€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Ovidi Montllor 2016/00005756 
2016/020/000095 

ICIO 
 68€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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2362/2016 Mestre Genaro 5 350 € 

 
 
 

 
7. Denegació de la bonificació d’ICIO 
 
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. Denegar la bonificació d’ICIO de la llicència d’obres menors (Exp. OMe 8/2016) 
per construcció d’un dipòsit a l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 16, de la 
Garriga, sol·licitada per Sr. Joan Cruells i Pagès, en representació ASEPAC, de 
conformitat amb lo descrit a la part expositiva. 

2. Donar trasllat del present acord l’interessat. 
 
 

 
8. Varis 16/2016: Víctor Sánchez, placa de gual, Carretera Ametlla 23 
 
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 : 
Concedir la placa de gual següent a: 
 

A) Víctor Sánchez Berenguer (16/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Carretera de l’Ametlla 23 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 

2518/2016 
Carretera de 
l’Ametlla 23 

2016/015/000012 Tramitació i 
Placa   

15€ 

 
 

 
9. Primera ocupació sotmesa a règim de comunicació, Rocabuquera, 50. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim  de comunicació 
prèvia al carrer Rocabuquera, 50 de La Garriga. 
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2. Aprovar la liquidació corresponent a la 1a ocupació esmentada: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Rocabuquera, 50 2016/020/00094 
Assabentat de primera 
ocupació 58€ 

                           
 
 

 
10. Caducitat de l’expedient d’ús provisional (Ebenisteria, 7) 
 
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 : 
PRIMER . Declarar la caducitat de l’expedient de sol· licitud de d’ús provisional, en relació 
a la sol· licitud de la llicència d’ús provisional per a l’ús d’una escola de dansa al carrer 
Ebenisteria, 7 de la Garriga, de conformitat amb les consideracions de la part expositiva. 

 
 

11. Caducitat de l’expedient obres 
 
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 : 
PRIMER . Declarar la caducitat de l’expedient d’obres per a l’ampliació de l’IES Vil· la 
Romana, Exp Oma 22/2008, sol·licitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb les consideracions de la part expositiva. 

SEGON. Donar trasllat de la present acord a l’ interessat. 
 
 

 
12. Cessió afectació vial C. Impremta, 3  
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria- 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. Ratificar l’acceptació de la cessió que consta en  l’escriptura de segregació i cessió de 

data  11/05/2016 atorgada davant el notari de la Garriga F. Javier Borrell Papaceit, 
número de protocol 764 esmentada en la part expositiva d’aquest acord, corresponent 
a la porció de vial amb la següent descripció: 
URBANA.- Porció de terreny destinada a vial, carrer Impremta, de la garriga, de forma 
rectangular, d’un metre d’amplada per onze metres seixanta-dos centímetres de llarg, i de 
superfície onze metres seixanta-dos decímetres quadrats. Linda: per Nord, Sud i Oest, 
amb el carrer Impremta; i per l’Est, amb resta de finca matriu. 
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2. Aprovar la segregació de la porció cedida de la finca registral 1728 i d’acord amb els 
plànols que resten incorporats a l’escriptura. 

3. Agrair la donació gratuïta, pura, perfecta i irrevocable de la finca anteriorment 
descrita que se segrega de la finca registral 1728 del registre de la Propietat dos de 
Granollers.  

4. Prendre possessió immediata de la superfície als fins previstos pel planejament 
urbanístic vigent de la zona. 

5. Donar trasllat als interessats del present acord i a l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona als efectes tributaris pertinents. 

 
 

 
13. Concessió d'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
44627/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4627/2013 de serveis socials. 

 
 

 
14. Concessió d'ajut econòmic de 300,00€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de febrer i març de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
324/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de febrer i març de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 324/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 300,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 

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

 
15. Concessió d'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
5812/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 5812/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 400,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 

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

 
16. Concessió d'ajut econòmic de 300,60 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2368/2016 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 300,60 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2368/2016 de serveis socials. 

 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3581/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 3581/2013 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 300,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 

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

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 382,93 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
906/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 382,93 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
906/2013 de serveis socials. 
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19. Concessió d'ajut econòmic de 604,86 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2290/2012 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 604,86 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2290/2012 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 279,84 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de gas dels mesos de gener, febrer i abril de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 6667/2014 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 279,84 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament de gas dels mesos de gener, febrer i abril de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 6667/2014 de serveis socials. 

 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 160,12 € corresponent al 50% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de març i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 3166/2012 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 160,12 € corresponent al 50% de les despeses de 

subministrament elèctric del mes de març i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 3166/2012 de serveis socials. 

 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 377,69 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de gas i llum dels mesos de gener, març i maig de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 2796/2012 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 377,69 € corresponent al 75 % de les despeses de 



 

JGL  13/6/2016                                                                     11 

 

subministrament de gas dels mesos de gener, març i maig de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 2796/2012 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  per a poder assistir al centre d’estudis superiors per a la persona que figura a 
l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 174,07 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 5164/2015 de serveis socials. 
 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 122,00 € corresponent al 100% de les despeses de 
transport  per  a la persona que figura a l'expedient 2807/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
RETIRAT 
 
 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 137,70 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  dels mesos de gener a juliol per a la persona que figura a l'expedient 3144/2012 
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 137,70 € corresponent a les despeses de transport  per la 

persona que figura a l'expedient 3144/2012 de serveis socials. 
 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 183,00 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  dels mesos de febrer a juny de 2016 per  a la persona que figura a l'expedient 
2186/2012 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 183,00 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

dels mesos de febrer a juny de 2016 per la família que figura a l'expedient 2186/2012 
de serveis socials. 

 
 



 

JGL  13/6/2016                                                                     12 

 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 1925,00€ corresponent al 50% de les despeses per assistir 
a la Residència de gener a maig de 2016 en benefici de la família que figura a l'expedient 
3825/2014 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 1925,00 € corresponent al 50% de les despeses per assistir 

a la Residència els mesos de gener a maig de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 3825/2014 de Serveis Socials. 

 
 

 
28. Sol· licitud d’ajut econòmic per fer front al pagament del casal d’estiu i menjador per 
47 menors.  
 
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 extraordinari de 11.873,57 € corresponent a les despeses del 

Casal d’Estiu i de menjador que organitza l’empresa Descobrir Món, des del dia 22 de 
juny fins al 29 de juliol a l’Escola Pinetons, per a les famílies que  tot seguit es detallen: 

 
 
NEN/-A 

CASAL 
LLEURE MULTIESPORTIU MENJADOR TOTAL 

2012/02208 146,25   97,5 243,75 
2012/02208 275   175,5 450,5 
2012/02208 220   175,5 395,5 
2013/06962 275   175,5 450,5 
2015/01622 275   175,5 450,5 
2014/05754   229 143 372 
2014/05754 158,4   143 301,4 
2012/03217 152,8   175,5 328,3 
2012/03217   214 175,5 389,5 
2013/04406 275   175,5 450,5 
2012/04733   214 175,5 389,5 
2012/03138 191     191 
2012/03138 152,8     152,8 
2014/06392 191     191 
2015/02709 153   110,5 263,5 
2014/03796 143,25   131,62 274,87 
2014/03796 114,6   131,62 246,22 
2013/00831   160,5 131,62 292,12 
2013/00831   128,4 131,62 260,02 
2013/04270 143,25   131,62 274,87 
2013/04270 114,6   131,62 246,22 
2013/04270 107,43   131,62 239,05 
2013/04270 107,43   131,62 239,05 
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2013/12264   177 110,5 287,5 
2013/12264 122,4   110,5 232,9 
2013/02261 130 65   195 
2013/02261 104 65   169 
2014/01238   104 65 169 
2014/01238 72   65 137 
2014/02972   171,2 175,5 346,7 
2014/02972   214 175,5 389,5 
2015/04128   214 175,5 389,5 
2012/01176   104 65 169 
2014/00809   104 65 169 
2014/00809 72   65 137 
2014/03995 191     191 
2014/03995 152,8     152,8 
2013/05696 90   65 155 
2013/05696 72   65 137 
2013/05696 67,5   65 132,5 
2015/05236 90     90 
2015/04342 95,5     95,5 
2013/10941 95,5     95,5 
2013/06094 90     90 
2013/03581 90     90 
2012/01099 180   130 310 

2014/03646 275   175,5 450,5 

    
11873,57 
 

 
 

 
29. Aprovació de la convocatòria de subvencions per finançar llibres i material escolar 
curs 2016-2017. 
 
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 convocatòria  de subvencions per finançar llibres i material escolar pels 

alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres d’ensenyament públic i 
privat concertat de La Garriga, pel curs 2016-2017. 

2. Imputar la despesa de 20.000,00 € a l’aplicació pressupostària ACP.POS. ASS 
Material  escolar i llibres 207 23101 48004  del pressupost municipal vigent. 

3. Donar difusió als mitjans de comunicació local. 
4. Publicar l’esmentat acord en el BOP als efectes que les persones interessades puguin 

presentar les seves peticions. durant el termini de 20 dies naturals següents a la 
publicació de la convocatòria. 

 
 

 
30. Adjudicació del contracte d’obres de repavimentació de diversos vials del municipi  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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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.  Adjudicar el contracte d’obres de repavimentació de diversos vials del municipi a 
l’empresa Port Narbonne SL amb CIF B61575742 per un import de 110.082,65 euros i 
23.117,35 euros d’IVA 

 
 

 
31. Signatura conveni de col· laboració ASIC per al desenvolupament del pla de 
dinamització comercial 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col· laboració entre l’ajuntament de la 
Garriga i l’Agrupació de Serveis i Comerciants de la Garriga per a l’execució 
del projecte de dinamització comercial de la Garriga. 

2. Imputar la despesa de 8.000,00€ que consta en el conveni a càrrec de la aplicació 
pressupostària  16 305 43110 48006  COI. ASIC/Aprop SQ Subvenció. 

3. Facultar l’Alcaldessa-Presidenta per a la signatura del citat conveni 
4. Notificar el present acord a l’ASIC, Agrupació de Serveis i Comerciants de la 

Garriga 
 
 

 
32.Reducció de metres ocupació via pública amb una parada per a la venda de productes 
ecològics, maig – agost 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 

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

1. Anular les liquidacions núm. 2016/0000004535 i 2016/0000004536 corresponents a 
la ocupació de via pública aprovades en junta de govern de data 17 de maig de 
2016 

2. Aprovar la liquidació corresponent, per la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 3, per un import de 90,45€ (3x2,01x15 setmanes) 

 
 

 
33. Aprovació de la relació cobratòria del mes de juny de 2016 de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, corresponent al curs 2015/16  
 
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 : 
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1. Aprovar la relació cobratòria del mes de juny de 2016 (quota mensual de juny i 
servei de menjador de maig) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, de 165 
valors i d’import 23.036,74 €. 
 

 
 

34. Aprovació de la relació cobratòria del mes de juny de 2016 de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga del curs 2015/16. 
 
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 relació cobratòria del mes de juny de 2016 de l’EMAD, de 203 valors i 
import 7.532,23 €; imputats al concepte pressupostari 16 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 
 

 
 

35. Aprovació Conveni de col·laboració nº 34/2016 entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’entitat la Garriga Societat Civil per l’any 2016.  
 
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. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  l’entitat de la Garriga Societat Civil per tal de poder dur a terme 
una obra teatral per fomentar la defensa dels drets de les persones, per 
aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48009 La Garriga Societat Civil del Pressupost Municipal de l’any 
2016 i per un import de 1.000€. 

 
 

 
36. Aprovació Conveni de col·laboració nº 30/2016 entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació de Veïns i comerciants del Barri de Dalt per l’any 2016. Aprovació bestreta 
del 50%. 
  
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. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  l’Associació de veïns i comerciants del Barri de Dalt  per aquest any 
2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48012 Subvencions entitats. Barri de Dalt del Pressupost Municipal de 
l’any 2016 i per un import de 2.500€. 
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3. Aprovar la bestreta del 50% de la subvenció, o sigui, 1.250€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 209 92400 48012 Subvencions entitats. Barri de Dalt. 

 
 

 
37. Recepció i alta de dues 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. 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. 

2. El valor de les prestatgeries és de 972,15 euros. 
3. Donar d’alta les prestatgeries a l’inventari municipal de béns i drets. 

 
 

 
38. Acceptació de l’actuació 16/Y/444423 “Pressupostos participatius a la Garriga” de la 
Diputació de Barcelona. Serveis de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació 
Ciutadana. 
 
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 : 

1. Acceptar l’actuació “pressupostos Participatius a la Garriga” consistent en la 
redacció de plans, projectes i informes en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-19”  amb codi XGL 16/Y/224423 per 
una aportació de la Diputació de Barcelona de 4.840€. 

 
 

 
39. Aprovació activitat extraordinària  a la Torre del Fanal. 10 de juny de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Participació Ciut adana 
 
RETIRAT 
 
 

 
40. Acceptació de la subvenció econòmica per a la gestió de la Biblioteca Municipal. 
Diputació de Barcelona 
 
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. Acceptar la subvenció econòmica de l’Àrea de Presidència. Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona per un import de 42.636 €, amb 
destinació a la gestió de la Biblioteca Municipal Núria Albó de la Garriga. 
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2. Aplicar l’ingrés al concepte pressupostari 203 46100  
DIBA.BIBLIOTECA.GESTIÓ, del pressupost municipal vi gent. 

 
 

 
41. Aprovació de les bases del concurs “Interbatucada” 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 “Interbatucada” de la Festa Major 2016. 
2. Condicionar l’aprovació de la despesa de 600 €, més IVA, sent un total de 726€ 

corresponent a l’actuació de la batucada de la Festa Major de l’any vinent, a 
l’existència de crèdit suficient i adequat de l’aplicació pressupostària  prevista 
per l’any 2017 amb descripció i codificació 203 33300 22799 Festa Major. 
Empreses i professionals. 

 
 

 
42. Aprovació pagament Premi Cartell 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 la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33802 22799 Festa 
Major. Empreses i Professionals, amb número d’operació 220160007725 per un 
import de 350€..  
 
 

 
43. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de juny de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de juny de 2016 de 
l’activitat de karate, de 88 valors i d’un import de 2.190,75€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 
 

 
 

44. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts del segon trimestre (mesos d’abril, maig 
i juny de 2016) de l’activitat de ioga. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al segon trimestre (mesos d’abril, 
maig i juny de 2016) de l’activitat de ioga, de 47 valors i d’un import de 
1.400,00€ que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. 
P03 Preu públic. Ioga. 
 

 
 

45. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts del curs 2015-2016 de l’activitat de 
gimnàstica de psicomotricitat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al curs 2015 – 2016 de l’activitat de 
gimnàstica de psicomotricitat, de 14 valors i d’un import de 504,84€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica de psicomotricitat. 
 

 
 

46. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de juny 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, a  

nom de la senyora Jessica Garcia Garcia, segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 
2015/801/00001    2016/00005690      juny  2016            500,00€   105,€   605,00€ 
 
2. Imputar al concepte pressupostari ESP.Cànon.instal·lacions esportives 2016 205 

55000, la quantitat de 500,00 euros i al concepte no pressupostari 91001 , 105,00€. 
 
 

 
47. Aprovació liquidació cànon fix anual del contracte de gestió indirecta mitjançant 
concessió de les piscines municipals de La Garriga. 
 
Àrea Funcional: Àrea Esports. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació número 2016/0005752,  del cànon fix anual corresponent a 
l’exercici 2016, per un import de 17.999,00 € d’acord amb el contracte de gestió 
indirecta mitjançant concessió administrativa de les Piscines Municipals 
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48. Aprovació de la liquidació  quota corresponents al cànon d’utilització de terrenys per a 
instal·lacio antena de telefonia mòbil (  segon trimestre 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 les liquidacions per a la utilització de terrenys per a la instal· lació d’una antena 
de telefonia mòbil, segons el detall següent: 
Titular   Període    Liquidació  import 
Vodafone España,SA Primer trimestre 2016  2016/0001638  1.385,53€ 
 
 

 
49. Aprovació liquidació cànon fix de l’exercici 2016,  segons contracte de gestió 
mitjançant concessió administrativa del servei de manteniment, gestió i control de les 
zones d’estacionament regulat per limitació horària de pagament (zona blava) i gratuïtes 
(zona vermella) a nom de l’empresa Continental Parking, SL 
 
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 fix exercici 2016, segons contarcte de gestió mitjançant 
concessió administrativa del servei de manteniment, gestió i control de les zones 
d’estacionament regulat per limitació horària de pagament(zona blava) i gratuïtes(zona 
vermella) a nom de l’empresa Continental Parking, SL, amb el següent detall: 
 
Exp tributari          Liquidació      Concepte    Import        Iva     Total 
2016/800/000001    2016/0001643 cànon fix exercici 2016        6.550,00€  1.375,50€  7.925,50€ 
 
 

 
50. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
020/16) 
 
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’elaboració i venda de 

menjars preparats, situada a la Carretera Nova, núm. 50A, local 1 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 13 de març de 2015, 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’elaboració i 
venda de menjars preparats que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 
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Canvi titularitat 
Informe sanitari 
 

 
2016/0000005748 
2016/170/000029 

 

 
129,91€ 

     277,96€ 
 

 
 

 
51. Modificació no substancial activitat  (expt. 021/16) 
 
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 no substancial a la llicència municipal que disposa l’establiment, 
atorgada en data 12 de març de 2001 per Comissió Municipal de Govern. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la incorporació del canvi no substancial de 
l’activitat de comerç al detall de productes alimentaris en règim d’autoservei, que 
seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Modificació no substancial 
 

 
2016/0000005749 
2016/170/000030 
 

129,91€ 
 

 
 

52. Canvi de titularitat de l’activitat de supermercat, situada al C/Banys, núm. 166 
 
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 supermercat, situada al 

C/Banys, núm. 166 del terme municipal, amb una superfície útil de 717,70m2 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 12 de març 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 de supermercat 
que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
Informe sanitari 
 

 
2016/0000005750 
2016/170/000031 

 

 
129,91€ 

     277,96€ 
 

 
 

 
53. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia innòcua (expt. 
023/16) 
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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 fruita, 

situada al C/Banys, núm. 66, local 3 del terme municipal, amb una superfície útil de 
65,01m2 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 22 d’abril 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 supermercat 
que seguidament es relaciona: 

 
Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
Informe sanitari 
 

 
2016/0000005751 
2016/170/000032 

 

 
129,91€ 

     277,96€ 
 

 
 

 

54. Donació compte  Sentència 346 de 23/05/2016 dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció tercera, en el recurs d’apel· lació 
(rotlle d’apel· lació 127/2014)  interposat per Santiago Cutura Albalate i Eduard Ignasi 
Garcia Aldavo, contra la sentència 3 de 10/01/2014 dictada en el  recurs contenciós 
administratiu 415/2011 seguit davant del Jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona. 

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 desestimatòria  núm. 346 de 23/05/2016 dictada en les 
actuacions del rotlle d’apel·lació 127/2014 que desestima el recurs d’apel· lació seguit 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  i confirma íntegrament la 
sentència núm.  3 de 10/01/2014 dictada en les actuacions del recurs  contenciós 
administratiu 415/2011 seguit davant del Jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona 
desestimatòria del recurs presentat. 

 
 

55. Ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril – juny 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la instància amb registre d’entrada número 2246 i data 05/05/2016, presentada per la Sra. 
Susana Romero Barneto, en nom i representació de la Gelateria El Trèvol SCP, situada a la 
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plaça de Can Dachs número 10, en la qual sol· licita autorització municipal per regularitzar la 
instal· lació de la terrassa amb taules amb cadires durant els mesos d’abril a juny davant del seu 
establiment. 
 
Vista la disponibilitat de l’espai i l’informe del regidor de Via Pública. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
FONAMENTS DE DRET 
• Ordenança municipal número T01 reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la 

volada de la via pública. 
 
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que 
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret 
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015. 
 
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’ocupació de via pública per la instal·lació d’una terrassa 

davant del seu establiment, situat a la plaça de Can Dachs número 10, amb 12 taules 
amb cadires durant el mes d’abril i 22 taules amb cadires durant el mes de maig del 
2016 i així mateix concedir llicència d’ocupació de la via pública a l’esmentat titular 
pel concepte de 22 taules amb cadires al mateix espai durant el mes de juny del 2016. 

2. 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 2016/000005741, número 
d’expedient 2012/014/000013 i d’import 189,84 € (12 taules, 1 mes). 

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 2016/000005742, número 
d’expedient 2012/014/000013 i d’import 696,08 € (22 taules, 2 mesos). 

 
 

 
56. Regularització de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires: La Jefa SCP, Bar 
El Nou Trull, anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Jefa SCP, el bar El Nou Trull, per 

instal·lar una terrassa amb les taules i cadires distribuïdes de la següent manera: 
 

• 3 taules: Gener, febrer, març, abril, novembre i desembre 
• 6 taules: Maig i octubre 
• 12 taules: Juny, juliol, agost i setembre 
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57. Regularització de l’ocupació de la via pública amb una caseta creperia a la plaça de 
l’Església, anual 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal· lar una caseta Creperia de 6,25 

m2 a la plaça de l’Església pel període anual 2016. 
2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 

terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2016/000005747, 
número d’expedient 2015/011/000011 i  import 3.582,90 €. 

3. Comunicar el present acord a la part interessada i a la Policia Local pel seu 
coneixement i als efectes escaients. 

 
 

 

58. Acta final d’obra i posada a disposició de les obres de construcció d’una estació de 
bombament d’aigües residuals, d’un col·lector en alta i una estació depuradora d’aigües 
residuals al nucli de Gallicant 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  

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

1. Restar assabentats de l’acta de final d’obra i posada a disposició de l’obra de 
construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals, d’un col· lector en alta 
i una estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Gallicant, per un import de 
76.918,03 € (iva inclòs). 

 
 

59. Autorització 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. Autoritzar l’assistència al curs “Serigrafia: processos i desenvolupament tècnic” 
amb una durada de 20 h, que es celebrarà del 4 al 8 de juliol de 16 a 20 h, a EINA 
Espai Barra de Ferro de Barcelona. 

2. Imputar la despesa de 300 € pel cost de la matrícula al curs a l'aplicació 
pressupostària 16 100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

3. Aprovar les despeses corresponents de locomoció i dietes. 
 
 

 
60. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
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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 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 
de Secretaria 
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

27/05/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

Administrativa 
de Secretaria 
     (C1) 

Matrimoni 
civil 

28/05/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 5 
  
       

 
 90,16€ 

 
 
 

 
61. Gratificacions complement de productivitat esports mes de maig 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 : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports de Maig de  2016: 
 

Càrrec  Motiu H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 
Partits  

 
13.88 

 
4.5 

 
 
 
 

 
 

 
310.44 € 

 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Substitució 
Josep Gascó 

 
10.5 8.5 

 
8.5 505.48 € 

Conserge 
d’instal·lacio
ns esportives 

Partits de 
futbol 

 9   162.27 € 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Substitució 
Josep Gascó 

21 18.5 6 3 860.69 € 

 
  

  
  
       

 
 1.838,88 € 
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62. Sol· licitud de renovació del permís de conduir; oficial paleta U.O.S.(C2-12) 
 
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  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82 €, en concepte de la renovació  

del permís de conduir, al conductor (grup C2-12)  
2 
 
 

 
63. Ampliació excedència voluntària per cura de fills amb reserva de lloc de treball, a la 
Tècnica auxiliar de biblioteca (C1-14). 
 
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 tècnic/a auxiliar de Biblioteca, una excedència voluntària per a tenir 

cura de la seva filla amb reserva de lloc de treball amb efectes a partir del dia 
13/06/2016 i fins el 09/01/2017. 

2. Ampliar la jornada de la Sra. M. Àngels Pujol Martínez, tècnica auxiliar de Biblioteca 
(C1-14) del 60% actual al 100% de jornada laboral a partir del dia 13 de juny de 2016 
i fins que la senyora Monferrer torni de la seva excedència, segons el detall: 

3. Establir la distribució horària setmanal segons el següent detall: 
• Matins: dijous i divendres  (10h), dissabtes (5h) alterns 
• Tardes: dilluns, dimarts i dimecres (5h) 

  
 

 
64. Sol· licitud de renovació del permís de conduir, operari U.O.S. (AP-10) 
 
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  i autoritzar el pagament per la quantitat de 82 €, en concepte de la renovació  

del permís de conduir, operari U.O.S. (grup AP-10). 
 
 

 
65. Gratificacions treballs extraordinaris mes 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 90 hores en el mes de maig de 2016, 
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la quantitat de 135 euros amb càrrec a la partida 16 203 33000 15001 CUT. P. 
Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat aplicable a l’ AD 220160000392. 

 
 

 
66. Gratificacions complement de productivitat policia mes de maig 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 : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 

Càrrec 
H. 

Diürna 
normal 

H. 
Diürna 
Festiva 

H. 
Nocturna 
normal 

H. 
Nocturna 
Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT  

Dies 
Nocturns 

T. Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T. Dies 
Dietes/€ Total 

Agent     0 0,00 7 70,07 2 30,06 100,13 

Agent  4   4 72,12 7 70,07 2 30,06 172,25 

Agent     0 0,00  0  0 0,00 

Agent  8   8 144,24 7 70,07 3 45,09 259,40 

Agent  8   8 144,24 3 30,03 3 45,09 219,36 

Agent  8  16 24 480,72 7 70,07 3 45,09 595,88 

Agent  12   12 216,36 7 70,07 4 60,12 346,55 

Agent  3  8 11 222,33  0 4 60,12 282,45 

Caporal  8   8 144,24  0 2 30,06 174,30 

Agent  8  8 16 312,48 7 70,07 4 60,12 442,67 

Agent  8   8 144,24 7 70,07 4 60,12 274,43 

Agent  4   4 72,12 7 70,07 2 30,06 172,25 

Agent  4   4 72,12  0 4 60,12 132,24 

Caporal    8 8 168,24  0 4 60,12 228,36 

Agent  8   8 144,24 3 30,03 3 45,09 219,36 

Agent  12   12 216,36  0 4 60,12 276,48 

Agent  8  8 16 312,48 7 70,07 3 45,09 427,64 

Agent  8   8 144,24  0 3 45,09 189,33 

Agent 8    8 132,16 7 70,07 4 60,12 262,35 

Agent  8   8 144,24  0 5 75,15 219,39 

Caporal  8   8 144,24  0 3 45,09 189,33 

Agent  8   8 144,24 7 70,07 4 60,12 274,43 

Caporal 4   24 28 570,80 17 170,17  0 740,97 

Agent  8   8 144,24 3 30,03 3 45,09 219,36 

Agent  8   8 144,24 7 70,07 4 60,12 274,43 

  12 151 0 72 235 4434,93 110 1101,10 77 1157,31 6693,34 

 
 
 

 
67. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
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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 : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 13 de juny de 2016 per un import de 
270.917,71 €  
 
 

 
68. Primera ocupació sotmesa a règim de comunicació, Pedres Blanques, 26. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim  de comunicació 
prèvia de al carrer Pedres Blanques, 26 de La Garriga. 

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

Liquidació Concepte Import 

Pedres 
Blanques,  2016/020/000096 Assabentat de primera ocupació 58€ 
                               
 
 

 
 

 


