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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 17 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 
17 DE MAIG 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 2 de maig de 2016. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 12/2016) 

Descripció de l’obra 
Reforma de la planta baixa de l’habitatge unifamiliar promoguda per Antoni i Frederic de Buen 
Noguera, expedient d’obra major O.Ma. 12/2016, per a  la situat al carrer Cardedeu, 41 segons 
projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte tècnic Frederic de Buen,  visat. 
 
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 

Cardedeu, 41 
2016/020/00071 
2016/0004700 

ICIO 712,80€ 
Taxa 
OMa 

128,90€ 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra menor a: 

A) (OMe 41/2016) 
Descripció obra 
Substitució de l’actual tancament per una estructura fixe d’alumini, una finestra corredissa i una 
porta al Passeig Congost 151, 2n 1a de la Garriga 
 

B) (OMe 42/2016) 
Descripció obra 
Substitució de l’actual tancament per una estructura fixe d’alumini, una finestra corredissa i una 
porta al Passeig Congost 151, 2n 2a de La Garriga 
Informe: 
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. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a 

retornar 
2047/2016 Farrans 6 150 € 

2097/2016 Cardedeu 1-3 150 € 

2132/2016 Passatge Padró 12 330 € 

2176/2016 Figaró 6, 3r 1a 150 € 

2274/2016 Pere Fuster 4, 1r 1a 150 € 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig Congost 
151, 2n 1a 

2016/020/00072 
2016/0004702 

ICIO 
 41,45€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Passeig Congost 
151, 2n 2a 

2016/020/00073 
2016/0004704 

ICIO 
 41,45€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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5. Placa gual permanent 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir gual permanent a; 
A) (16/2016) 

Descripció 
Placa de gual permanent a l’Avinguda Generalitat 54 de la Garriga 
 

B) (12/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent al carrer Guinardó 18 de la Garriga. 
 

C) (13/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent a l’Avinguda Catalunya 12 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 

1967/2016 
Avinguda 
Generalitat 54 

2016/015/00009 
2016/0004707 

Tramitació i 
Placa   

15,00€ 

2125/2016 Guinardó 18 
2016/015/00011 
2016/0004709 

Tramitació i 
Placa  

15,00€ 

2186/2016 
Avinguda 
Catalunya 12 

2016/015/00010 
2016/0004708 

Tramitació i 
Placa 

15,00€ 

 
 

 
6. Comunicació prèvia locals comercials (1/2016), Banys 166, DIA 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Banys , núm. 166, de la 
Garriga, per tal d’adequar-lo com supermercat a favor del Sr. Luís Enrique Rubio Dorca 
en representació de Supermercats DIA, S.A. 
 
 

 
7. Primera ocupació sotmesa a règim de comunicació, Passeig 14, habitatge unifamiliar. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim  de comunicació 
prèvia dels Sr. Ricard Vila Vilà al Passeig, 14 de La Garriga. 

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

Liquidació Concepte Import 

Passeig, 14 
2015/020/000095 
2016/0004706 Assabentat de primera ocupació 58,00€ 

                               
 

 
8. Autorització desistiment de l’expedient de parcel·lació 3/2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats del desistiment de la llicència de parcel· lació amb número 
d’expedient 3/2015 i procedir a l’arxiu de l’expedient. 

 
 

 
9. Acceptació de subvenció per a la Millora de l’accessibilitat d’un tram del carrer 
Calàbria  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de 
fet de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut de 180.000 euros per a l’actuació de Millora de l’accessibilitat d’un 
tram del carrer Calàbria, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
governs locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 

 
 

 
10.  Adjudicació del contracte de subministrament del carburant pels vehicles municipals 
de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Rectificar l’error material detallat al punt primer  de la part expositiva de l’acord 
en el sentit següent: disposar la despesa corresponent a l’anualitat 2016 per un 
import total de 18.258,00€, IVA inclòs, corresponent a 7 mesos de contracte i no de 
6 mesos amb import 16.823,9 euros IVA inclòs,  aplicant l´import a les següent 
partides pressupostàries: 

 
102 13200 22103 Combustibles i carburants 8.633,00euros 
403 15300 22103 UO.vehicles.carburant  7.432,00 euros 
101 13600 22103 Vig. Comp.incendis.combustibles i carburant 500,00 euros 
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101 13500 22103 combustibles i carburants 258,90 euros 
101 13500 22103 combustibles i carburants 116,10 euros 
403 15300 22103 UO.vehicles.carburant 1.318 euros 
 
Respecte a l’anualitat del 2017 , supeditar el contracte a l’existència de crèdit adequat 
i suficient. L’anualitat de l’any 2017 és de 13.042 euros  

 
2. Adjudicar el contracte de subministrament de carburant pels vehicles municipals 

de la Garriga a l’empresa Gasolinera Fontsere SL per un import de 25. 328,72 
euros i 5.971,64 euros d´IVA , sumant per anualitat,  amb els descomptes unitaris 
següents a aplicar sobre els preus base dels productes oferts:  

 
a. Import de descompte ofert pel gasoil. 7cts d’euro 
b. Import de descompte ofert per benzina: 5cts d´euro 

 
 

 
11.  Devolució a l’empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT, EI, SCCL La garantia 
definitiva del contracte de servei de neteja de les dependències municipals de l’ajuntament 
de la Garriga de l’any 2011. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea  de Serveis Territorials 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Retornar a GARBET , NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI, SCCL la 
garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en forma d’aval de l’entitat 
“CaixaBank SA” d’import 52.182,90 euros, per garantir les obligacions derivades 
del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals  de la Garriga de 
l’any 2011. 

 
 

 
12. Adjudicació del contracte de serveis de recepció de les fraccions de residus de jardins, 
voluminosos, brigada i cementiri de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Adjudicar el contracte de servei de recepció de les fraccions de residus de jardins, 
voluminosos, brigada i cementiri a l’empresa Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. 
Sanchez, S.L. amb CIF B60564077 per un import de 19.200 euros i 1.920  euros d’IVA per 
cada anualitat , amb un total de 38.400 euros i 3.840 euros d´IVA pels dos anys. 

 
 

 
13. Adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació d’un tram del Carrer Calàbria de la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Adjudicar el contracte d’obres de rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria a 
l’empresa CATALANA DE INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN TRES , SL amb CIF 
B59096107 per un import de 253.870,24 euros i 53.312,75  euros d’IVA 
 
 

 
14. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
A1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 

d’interventor accidental des del 21 al 30 d’abril de  2016, la quantitat de 476,56 € amb 
càrrec a la partida 16 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

2. Aprovar la despesa global per un import de 4.146,10 € que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 16 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat del Pressupost municipal vigent. 

3. Establir l’abonament de 1.429,69 € bruts/mensuals o la part proporcional que 
correspongui fins que la Sra. Isabel Mas es reincorpori. 
 
 

 
15. 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
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€ 

 
 

 
16. Gratificacions complement de productivitat, conserge cultura,  mes de març de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el pagament d’un complement de productivitat conserge de Cultura(AP) per 

desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 96 hores en el mes de març de 2016, la 
quantitat de 144 euros amb càrrec a la partida 16 203 33000 15001 CUT.P. 
Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat aplicable a l’AD 220160000392. 

 
 

 
17. Gratificacions complement de productivitat conserge de cultura, mes d’abril de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al senyor Oleguer Vilardebó i 

Miró, conserge de Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 
117,25 hores en el mes d’abril de 2016, la quantitat de 176,25 euros amb càrrec a la 
partida 16 203 33000 15001 CUT.P. Laboral.Inc.Rend.C.Productivitat aplicable a 
l’AD 220160000392. 

 
 

 
18. Gratificacions complement de productivitat policia mes d’abril de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 

Càrrec H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
Festiva 

H.Nocturna 
Festiva 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ Total 

 
Agent 

 
 
4 

 
 

 
4,00 

 
72,12 

   
 
 

 
72,12 

Agent   
 
 

  7 70,07 4 60,12 130,19 

Agent   
 
 
 

  6 60,06 3 45,09 105,15 

Agent   
 
 

  7 70,07 3 45,09 115,16 

Agent   
 
 

  7 70,07 4 60,12 130,19 

Agent 4  
 
 

4,00 66,08   4 60,12 126,20 

Caporal 4  
 
 

4,00 66,08   4 60,12 126,20 

Agent  12 
 
 

12,00 216,36 3 30,03 4 60,12 306,51 

Agent  4 
 
 

4,00 72,12 7 70,07 4 60,12 202,31 

Agent 4  
 
 

4,00 66,08 3 30,03 4 60,12 156,23 
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Agent  8 
 
8 

16,00 312,48 3 30,03 4 60,12 402,63 

Caporal  4 
 
 

4,00 72,12   2 30,06 102,18 

Agent 4  
 
 

4,00 66,08   3 45,09 111,17 

Agent   
 
 

    4 60,12 60,12 

Agent   
 
 

    3 45,09 45,09 

Agent  4 
 
 

4,00 72,12   3 45,09 117,21 

Agent  4 
 
 

4,00 72,12 14 140,14 4 60,12 272,38 

Agent   
 
 

  6 60,06 3 45,09 105,15 

Caporal   
 
 

    3 45,09 45,09 

Agent 4  
 
 

4,00 66,08   2 30,06 96,14 

Caporal   
 
 

  18 180,18 2 30,06 210,24 

Agent   
 
 

  13 130,13 3 45,09 175,22 

Agent 4  
 
8 

12,00 234,32 7 70,07 4 60,12 364,51 

 24 40 16 80,00 1454,16 101 1011,01 74 1112,22 3577,39 

 
 

 
 

19. Gratificacions complement de productivitat esports mes d’abril de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea d’Esports Abril 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Substitució 
de Josep 
Gascó 

 
7 

 
1 

 
 
2 
 

 
3 

 
235,80 € 

 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Partits de 
hoquei i de 

bàsquet 

 
8  

  
132,16 € 

Conserge 
d’instal·lacions 

esportives 

Substitució 
Juanjo al 
camp de 
futbol 

 14   252,42 € 

 
  

  
  
       

 
 620,38 € 
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20. Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció de 10 cadires 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consta a l’inventari de 

béns mobles de l’entitat local dins del codi d’actiu 1225, com a efectes no utilitzables per a 
l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
 

 
21.  Ocupació de 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública els dissabtes dels mesos de maig (a 

partir del 21), juny, juliol i agost, per instal·lar cada un d’ells una parada de venda de 
productes ecològics al carrer Centre, tram davant de la biblioteca i conveniar el 
pagament únic de la taxa per ocupació de la vía publica. 

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 180,90€ (6x2,01x15setmanes), per 
a cada un dels sol· licitants. 

 
 

 
22. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 9 per traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 9 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga. amb vigència a partir del segon 
trimestre de 2016. 

 
 

 
23. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 26 per 
traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 26 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga amb vigència a partir del segon 
trimestre de 2016. 

 
 

 
24. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 79 per 
traspàs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 79 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga amb vigència a partir del segon 
trimestre de 2016. 

 
 

25.  Acceptació subvencions del Catàleg de serveis 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Acceptar els ajuts detallats a la part expositiva en el marc de les bases i el Catàleg de 
serveis 2016, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de la Diputació de Barcelona. 
2. Acceptar l’ajut de 20.925,55 euros de l’execució conjunta Centres Locals de Serveis a 

les Empreses, condicionada a l’acceptació de la subvenció total per part de 
l’Ajuntament de les Franqueses i que serà la que haurà d’efectuar el pagament a 
l’Ajuntament de la Garriga. 

 
 

 
26. Acceptació subvenció Jutjat de Pau 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar informats de l'atorgament de la subvenció de 5.000 euros del Departament de 

Justícia, per a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau de la Garriga, 
durant l'any 2016, a imputar al concepte pressupostari d'ingressos 16 302 45080, 
SEC.GENCAT. Jutjat de Pau. 

 
 

 
27. Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, del 
segon trimestre exercici 2016. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la relació cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent 

al primer  trimestre de l’exercici 2016, de 64 valors per un import total de 12.333,38€, 
que s’imputarà al concepte d’ingrés 2016 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al 
carrer i ambulants. 

  
 

 
28. Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al quart   
trimestre de l’exercici 2015.     
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de clavegueram, referent a l’exercici 2015 quart 
trimestre, per un import de 20.593,61 € ,concepte d’ingrés ATS.VPU.T15.Taxa 
clavegueram 2016 403 30100.  
Segon.- Acceptar el reintegrament de  la factura número DR200235116F00003 per import 
de 415,90€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301 93201 22708. 
 
 

 
29. Aprovació de la liquidació corresponent als comptes Sorea-Ajuntament de la Garriga, 
quart trimestre de l’exercici 2015. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Aprovar la liquidació dels comptes  entre Sorea i l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent al quart  trimestre de 2015, per un total  de 35.724,65€ a favor de 
l’Ajuntament amb el següent detall: 
 

 
 
: 
 
 
 

 
 

30. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de maig 
de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

Cànon a favor de l’ajuntament          5.866,61€  
Fons de Reposició        28.733,04€  
Fons Social           1.125,00€  
Total:         35.724,65€ 
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1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons, 

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període  Import  Iva             Total 
2015/801/00001    2016/00004529      Maig  2016     500,00€   105,00€      605,00€ 
 
 

 
31. Aprovació segona 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la segona certificació de les obres del projecte de modernització de 
l’enllumenat públic de la Garriga, per un import de 93.416,55€ (IVA inclòs) 

 
 

 
32. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes d’abril de 2016, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) ) i de l’escola Municipal d’Educació (EME) de la 
Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del mes d’abril de 2016, per un import total de 287,25 €; 159,25 

€ corresponents al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD”; 128,00 € 
corresponents al concepte pressupostari 201 34205 “ENS.P04.PP.EME” del Pressupost 
Municipal vigent. 

 
 

 
33. Liquidació de quotes del curs 2015/16, durant el mes d’abril de 2016, de nous alumnes 
de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació per un import total de 314,94 €, corresponents a quotes del 
curs 2015/16 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

 
 

 
34. Renovació càrrecs socials Junta de Compensació sector B-6 “Ampliació P.I.Congost”.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Urbanisme  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Restar assabentats de la designació dels  càrrecs socials de la Junta de Compensació del 
sector B-6 “Ampliació del P.I.Congost”, essent les persones designades les que consten a la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
 

 
35. Aprovació inicial Modificació del Estatuts de la Junta de Compensació sector B-6 
“Ampliació P.I. Congost”.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar inicialment la modificació del primer paràgraf de l’article 17 del Estatuts 
Socials, amb el següent redactat: 
“La Junta de Delegats estarà integrada per un màxim de cinc membres. Els càrrecs dins la 
Junta seran President, Secretari, Vocal representant de l’Administració, Vocal Tresorer i 
1 Vocal més.”  
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari amb major difusió provincial i 
exposició en el Tauler d’Anuncis de la Casa Consistorial i al la web municipal. 
3.-Notificar aquest acord dins del termini d’informació pública a tots els propietaris 
afectats, conferint-los tràmit d’audiència pel termini d’un mes, de conformitat amb allò 
establert a l’article 119.2.c) de la TRLUC . 
 
 

 
36. Sol· licitud al Registre de la Propietat de Granollers, número dos, la cancel· lació de 
l’anotació marginal d’inici del procediment de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 35, 
els Tremolenchs de la finca registral número 6035  
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme/Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Sol· licitar al Registre de la Propietat de Granollers, número dos, la cancel· lació de 
l’anotació marginal d’inici del procediment de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 35, 
els Tremolenchs de la finca registral número 6035. 
 
 

 
37. Acceptació recurs tècnic per a la redacció del Pla Director Tic 2015-2019.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 



                               

14 
JGL 17/5/2016 

1. Acceptar el recurs tècnic de diagnosi i suport estratègic en l’àmbit TIC per a la 
“Redacció del Pla director TIC 2015-2019” del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019 de la Diputació de Barcelona. 

 
 

 
38. (Bar Ca La Tània); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig – setembre 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del bar Ca La Tània, per instal·lar una 

terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires al carrer Samalús, a l’espai destinat a 
vianants que queda a ponent del bar, entre els números 2 i 4, i segons s’estableix al 
plànol adjuntat, pel període dels mesos de maig, juny, juliol i setembre del 2016 (4 
mesos). 

 
 

 
39. (D’Arbois Restaurant); ampliació d’ocupació de via pública amb taules i cadires. 
Corpus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del D’Arbois Restaurant, per ampliar la 

terrassa amb 5 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la 
plaça de l’Església número 4, pel dia 29 de maig, diada del Corpus. 

 
 

 
40. Concessió d'ajut econòmic de 530 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
924/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 530,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 924/2015 de serveis socials. 

 
 

 
41. Concessió d'ajut econòmic de 314,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
4732/2012 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 314,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de març i d’abril de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4732/2012 de serveis socials. 

 
 

 
42. Concessió d'ajut econòmic de 473,35 € 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 3922/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 473,35 € 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 3922/2012 de serveis socials. 

 
 

 
43. Concessió d'ajut econòmic de 292,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 1784/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 292,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
1784/2016 de serveis socials. 

 
 

 
44. Concessió d'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport 
dels mesos de maig a agost de  2016 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut extraordinari de 997,50 € corresponent a les despeses de transport a un 

Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a Alella des del mes 
de maig a agost de 2016 per a la família que figura a l'expedient 119/2009 de serveis 
socials. 
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45. Concessió d'ajut econòmic de 294,00€ corresponent al 100% de les despeses de 
bolquers i llet per a nadó en benefici de la família que figura a l'expedient 7399/2014 de 
Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 294,00 € corresponent al 100 % de les despeses de 

bolquers i llet per a nadó per a la persona que figura a l'expedient 7399/2014 de 
Serveis Socials. 

 
 

 
46. Aprovació nous ajuts de menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Vallès 
oriental per al segon trimestre curs 2015/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa per un import total de 19.281,26 € en concepte d’ajuts de 

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

Escola Import Alumnes 
CEIP Giroi 7.031,06 € 45 
CEIP Pinetons 4.918,00 € 31 
CEIP Puiggraciós 5.325,80 € 34 
CEIP Tagamanent 2.006,40 € 11 
TOTAL  19.281,26 € 121 
 
 

 
47. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
VRP. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. VRP en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
48. Autoritzar l’ús de la Plaça de l’Església i cessió de material per a l’Associació 
ARBOLAG, el dia 25 de juny de 2016 per a la celebració de l’any nou Andí. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’ús de la plaça de l’Església a l’Associació Arbolag pel dia 25 de juny de 

2016 de les 17:00 h a les 24:00 h per a la celebració de l’any nou Andí. Accedir a la 
petició de cessió de les següents infraestructures:   

60 cadires. 
6 taules. 
Punt de llum. 
Contenidor marró de materia orgánica, un per plàstic i un altre per cartró. 

2. Condicionar l’ús dels equipaments municipals i d’aquestes infraestructures a 
l’assumpció del compromís per part del sol· licitant de no deteriorar ni malmetre-les, 
essent responsable dels danys i perjudicis ocasionats. 

 
 

 
49. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  17 de maig de 2016 per un import 
de 382.046,42 €  
 
 

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

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

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 

 
 

 
50. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Societat 
Coral Aliança. Concert de Corpus 200 anys 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Societat Coral l’Aliança 
i l’Ajuntament de la Garriga amb l’objecte de gestionar les despeses derivades de 
l’estada de la coral francesa Intermittence de Pessac (Bordeus), dins les activitats 
programades per la diada de Corpus: 

O Concert a l’església parroquial 28 de maig a els 17h 
O Recepció i sopar a les 20.30h 
O 29 de maig, passeig i cantada pels carrers encatifats 
O Fomentar l’intercanvi entre la coral l’aliança i la coral Intermitence de 

Pessac, Burdeos- França a nivell cultural i musical 
O Afavorir la internacionalització de la festa del corpus, que enguany celebra 

el 200 aniversari. 
2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 203 33000 48017 CUT. Coral Aliança. 200 anys Corpus, per 
l’import de 4.000€ del Pressupost Municipal de l’any 2016. 

 
 

 


