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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 12 DE 
SETEMBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
12 DE SETEMBRE 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 25 de juliol 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 19/2016).   

Descripció de l’obra 
 
Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat promogut per  Dietowin, SL, expedient d’obra 
major O.Ma. 19/2016, situat al carrer Passeig, 64 de la Garriga. 

B) (Oma 20/2016).   

Descripció de l’obra 
 
Construcció d’una nau industrial destinada a fabricació de motlles, expedient d’obra 
major 20/2016, situat al carrer Berguedà 12 de la Garriga ,  
 

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 
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Passeig, 64 
 

2016/7818 

2016/020/138 

ICIO 4.959,90€ 

Taxa 
Oma 

128,90€ 

C/Berguedà 12 
 

2016/7821 
2016/020/139 

ICIO 
 

36.357,74
€ 

Taxa 
Oma 

128,90€ 

2016/500/000008 
2016/000007823 

Taxa 
claveguer
am 

143,36€ 

 
 

 
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 79/2016) 
 
Descripció obra 

Obertura de rasa per desembussar escomesa clavegueram. Ubicada al carrer Casselles, 5 
de la Garriga 
 

B) (OMe 88/2016) 
Descripció obra 

Substitució de les fusteries existents afectades per importants patologies estructurals, 
mitjançant l’ús de bastida. Ubicades a l’Avinguda Onze de Setembre 29 (Institut Manuel 
Blancafort)  La Garriga 
 
 

C) (OMe 86/2016) 
Descripció obra 

Adequació de la nau per tal d’adequar-la per a l’ús de magatzem per a la comercialització 
d’electrobombes, motobombes, generadors i altres productes de jardineria.  
Els treballs inclouen l’adequació de les instal· lacions elèctriques, d’aigua i contra-incendis 
de la planta baixa. Ubicades a Carrer Francesc Macià 45, la Garriga 
 

1. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat 
urbanística que seguidament es relaciona: 

 
Objecte 
Tributari Liquidació Concepte Import 

Francesc 
Macià, 45 

2016/00007775 
2016/170/000136 

Certificat 
Compatibilitat 
urbanística 

129,91€ 
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2. . Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions 

i obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
 
A) (OMe 38/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 1 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats a la Plaça Can Dachs 9 (obertura per carrer Centre), la Garriga.  
 
B) (OMe 77/2016) 
Descripció obra  

Obertura de cata de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats a la Carretera de l’Ametlla 56, la Garriga. 

 
C) Telefónica de España, S.A. (OME 87/2016) 
Descripció obra 
Desmuntatge de pal de fusta i trasllat de cables i equips a la façana de l’edifici ubicades al 
Carrer Manuel Raspall 5, La Garriga 
 
D) (OMe 89/2016) 
Descripció obra  

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Carrer 
Casselles,5 

2016/00007768 
2016/020/000134 

ICIO 
 51,00€ 

Taxa OMe 
 28,50€ 

Avinguda Onze 
de Setembre, 29 

2016/00007770 
2016/020/000135 

ICIO 
 1842,41€ 

Taxa OMe 
 28,50€ 

C/ Francesc 
Macià, 45 

2016/00007775 
2016/020/000136 

ICIO 
 740,00€ 

Taxa OMe 
 28,50€ 



/ 

   JGL 12/9/2016                                                           4 
 

Obertura de rasa de 44 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats. Ubicades al Carrer Manuel Raspall 4, 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Devolució 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 la devolució de les fiances següents:  
Registre Entrada Situació obra Quantitat a 

retornar 

4173/2016 Figueral 38, 2n3a 150€ 

4179/2016 Mestre Genaro, 5 748€ 

4300/2016 Bonaire, 5 150€ 

4303/2016 Cardedeu, 42 150€ 

4369/2016 Can Noguera, 67 150€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Plaça Can Dachs, 
9 

2016/00007765 
2016/020/000132 

ICIO 
 28,02€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Carretera de 
l’Ametlla, 56 

2016/00007764 
2016/020/000131 

ICIO 
 8,15€ 

Taxa 
OMe 
 

28,.0€ 

C/ Manuel 
Raspall,5 

2016/000007762 
2016/020/000130 

ICIO 
 0,00€ 

Taxa 
OMe 
 

0,00€ 

C/ Manuel 
Raspall,4 

2016/00007776 
2016/020/000137 

ICIO 
 123,27€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 
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4393/2016 Centre, 15 500€ 

4398/2016 Impremta, 66 150€ 

4428/2016 Samalús, 27 150€ 

4460/2016 Cardedeu, 28 150€ 

4492/2016 Calàbria 17, 2n2a 150€ 

4534/2016 Banys 148, 1r 150€ 

4536/2016 Rodamilans, 13 150€ 
4553/2016 Carretera Nova 31, 5è 2a 150€ 

4554/2016 Banys 77, 3r 3a 150€ 

 
 

 
6. Llicència  ús provisional d’ebenisteria al local situat al carrer Artesans, 14.  
 
ÀREA FUNCIONAL: 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.- 
Descripció de l’obra 
Atorgar llicència d’ús provisional a STILRICART, SL , amb NIF B60985280, a realitzar a 
l’edifici situat al carrer Artesans, 14, consistent en la implantació de l’ús de taller 
d’ebenisteria,  
 
SEGON.- Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Comunicació Obres local comercial, C/Impremta, 66, (Exp. 4/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al Carrer Impremta, 66, de la 
Garriga per tal d’adequar-lo a comerç al detall (Exp. 4/2016) 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

C/ Artesans, 14 
 

2016/00007766 
2016/020/000133 

ICIO 4.048,80€ 
Taxa 
OMe 28,50€ 
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2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat 
urbanística que seguidament es relaciona: 

 
Objecte 
Tributari Liquidació Concepte Import 

Impremta, 66 
local 

2016/00007761 
2016/170/000038 

Certificat 
Compatibilitat 
urbanística 

129,91€ 

 
 

 
8. Comunicació Obres local comercial, C/ Abadessa Emma 17-19, local 8 (Exp. 5/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al Carrer Abadessa Emma 17-19, 
local 8, de la Garriga per tal d’adequar-lo a comerç (Exp. 5/2016) 

 

 

9. Varis 30/2016: placa de gual, Passatge Maduixers  

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 placa de gual següent a: 
 
A) Passatge Maduixers, 2  (30/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Passatge Maduixers 2 (accés per carrer Maduixers) , la 
Garriga  

 
1. 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 

4394/2016 
Passatge 
Maduixers 2 

2016/015/000017 

2016/00007760 

Tramitació i  
Placa 15€ 

 
 

 
10. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, 3 edificis 
plurifamiliars Camí Ral 5, Passatge Romaní 1-3 i Passseig Congost 9 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
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Resta pendent sobre la taula per a una millor información. 
 
 

 
11. Pròrroga termini d’inici de la llicència obres majors O. Ma. 12/2015 de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat Av. Onze setembre, 40 de la Garriga.   
 
ÀREA FUNCIONAL: 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 .- Aprovar la pròrroga del termini d’inici de les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a l’Av.. Onze de Setembre, 40 autoritzat per la llicència 
atorgada per resolució de l’alcaldia de 29 de juliol de 2016. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa de llicència d´obres majors: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Avda. Onze de 
Setembre, 40 
 

2016/0007820 

 
Taxa 
llicència 
O.MA 

 

128,90€ 

 
 

 
12. Aprovació primera certificació de les obres corresponents a la Rehabilitació d’un tram 
del carrer Calàbria de la Garriga 

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. Aprovar la primera certificació i la factura de les d’obres corresponent a 
l’execució de les obres de Rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la 
Garriga per un import de 6.925,02€ (IVA inclòs 

 
 

 
13. Aprovació memòria valorada dels treballs de millora de Can Mora 
 
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. Aprovar la memòria valorada dels treballs de millora a executar a Can Mora lligats a 
l’ús d’aquest espai, per un import total de 34.000 € (21% IVA inclòs), redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals al setembre de 2016. 
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14.  Inici procediment ús i obres provisionals escola de dansa  c. Artesans, 6 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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.- Iniciar l’expedient d'ús i obres  provisionals, a realitzar a la finca  situada al carrer 
Artesans, 6  amb destinació a taller d’escola de dansa, promogut per INTERDANSA, SCP. 
 
 

 
15. Acceptació recurs tècnic per a la millora de processos i optimització de la gestió de 
documents electrònics. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 
 
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 el recurs tècnic de millora de processos i optimització de la gestió de 

documents electrònics del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

 
16. 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

Liquidacions generades taxa per expedició de documents administratius: 

expedient  liquidacio objecte tributari  import 
2016/018/000105 2016/0007158 c.Consell 39-41 36,85€ 
2016/018/000098 2016/0007086 c.Torrent dels 

Murris, 48 
36,85€ 

2016/018/000110 2016/00007780 
2016/00007781 

Informe policial 
Informe policial 

10,80€ 
10,80€ 

   
Liquidacions generades taxa per expedició de certificat de règim urbanístic: 
 
expedient  liquidacio objecte tributari  import 
2016/021/000097 2016/00007758 Passeig,119 64,40€ 
2016/021/000093 2016/00007710 C.Llerona,32-36 64,40€ 
2016/021/000081 2016/00007087 Sector B-1 la 

Doma 
64,40€ 

2016/021/000071 2016/00006821 Farrans-Can Palau 64,40€ 
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2016/021/000087 2016/00007682 c.Can Noguera,10 64,40€ 
2016/021/000072 2016/00006822 C.Rodamilans 64,40€ 
 
Liquidacions generades taxa per expedició certificació informe comptabilitat urbanística: 
 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/170/000044 2016/00007725 Abadessa Emma,17 129,91€ 
2016/170/000036 2016/00006820 Ramon Ciurans,42 129,91€ 
2016/170/000035 2016/00006792 Ctra.Ametlla 93 129,91€ 
2016/170/000046 2016/00007782 Pl Can Dachs,6 129,91€ 
    
 
 

 
17. Sol· licitud aplicació bonificació a liquidació de la taxa per la prestació de serveis 
d’activitats. Expedient tributari 2016/170/000038 
 
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 : 
Primer.- Aprovar la liquidació número 2016/00007784 i import 97,43€ Expedient tributari 
2016/170/000038. 
Segon.- Anul· lar i deixar sense efecte de la comptabilitat,la liquidació número 
2016/00006849 import 129,91€. 
 
 

 
18. Anular i deixar sense efecte liquidació número 201600001493 expedient tributari 
2016/020/000019. 
 
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. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació número 2016/00001493 import 
3.502,08€ del càrrec comptable 2016/000062 ,concepte pressupostari 2016 402 
29000. 

  
  

 
19. Concessió d´una subvenció a l´Agrupació de Defensa Forestal Montseny Congost 
(ADF). Aportació econòmica 2016.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació.  
 
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 una aportació econòmica de 10.000,00 € a l’Agrupació de Defensa Forestal 
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Montseny Congost, (ADF), amb NIF núm. G-58.394.768, en concepte de cofinançament 
del seu programa d’activitats i pressupost de l’any 2016 i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 101 13500 48000 Agrupació de Defensa Forestal. Aportació. 

 
 

 
20. Adjudicació del contracte menor  de subministrament de material didàctic pel taller 
d’ebenisteria i per les petites reparacions i manteniment de totes les àrees de l´ajuntament.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, a l’empresa FORESTAL VIC SL, amb número de CIF 
B61458832 el contracte menor de subministrament de material didàctic pel taller 
d’ebenisteria i per les petites reparacions i manteniment de totes les àrees de l´ajuntament,  
per un import de 9.917,35 euros i 2.082,65 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 
 
 

 
21. Restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos de 
gener, febrer, març i abril de 2016 
 
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 nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
de gener al 30 d’abril de 2016 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants gener 2016: 15.923           
− Total homes: 7.732 
− Total dones: 8.191      

       
− Total habitants febrer 2016:  15.957                
− Total homes: 7.749                 
− Total dones: 8.208 

 
− Total habitants març 2016: 15.949                
− Total homes: 7.736               
− Total dones: 8.213 

 
− Total habitants abril 2016: 15.934                
− Total homes: 7.725               
− Total dones: 8.209 
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22. Rectificació errada material acord 39 JGL 02/05/2016 referent a la 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Rectificar l’errada material existent a l’acord 39 de la JGL de 2 de maig de 2016, 
restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre de 2015. 

 
 

 
23. Donació compte. Sentència 710 de 7/07/2016 dictada en el recurs contenciós 
administratiu 169/2016 interposat per RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.   

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 : 
1r. Restar assabentats de  la Sentència núm. 710 de 7/07/2016 dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós administratiu, secció primera, en el 
recurs contenciós administratiu ordinari 169/2016 interposat per RED ELÉTRICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.  contra l’aprovació definitiva adoptada pel ple de l’Ajuntament de data 
16/12/2015, relativa a la imposició i ordenació per a l’exercici 2016 de l’Ordenança fiscal 
número T01, reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl, la volada de la via 
pública, específicament contra la tarifa 8 de l’article 6.1, publicada al BOPB de 
31/12/2015, sentència que estima el recurs contenciós administratiu i anul·la la Tarifa 8 del 
article 6.1 de la Ordenança esmentada.  
 
 

 
24. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri Nou, expedient 7/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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 el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol B2-032 Bloc 2 
núm 0104 del Cementiri Nou. 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 €, per la 
inscripció de la transmissió.  

 
 

25. Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Escola 
Sant Lluís Gonçaga, per al Projecte ACADA 2016-2018  
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
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Garriga i l’Escola Sant Lluís Gonçaga, per al Projecte ACADA, segons el text que 
s’adjunta. 

 
 

 
26. Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes de juliol de 2016, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del mes de juliol de 2016, per un import total de 6.092,12 €; 

6.092,12 € corresponents al concepte pressupostari 201 34203 “ENS.P02.PP.EMAD” 
del Pressupost Municipal vigent. 

 
 

 
27. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de 
setembre 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    2016/00007794     Setembre 2016            500,00€   105,€   605,00€ 
 
 

 
28. Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, del 
tercer trimestre exercici 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 relació cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent 

al tercer trimestre de l’exercici 2016, de 62 valors per un import total de 12.045,95€, 
que s’imputarà al concepte d’ingrés 2016 304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al 
carrer i ambulants. 

  
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 712,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
253/2013 de serveis socials. 
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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 712,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 253/2013 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 442,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
6094/2013 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 442,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 6094/2013 de serveis socials. 

 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 480,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
4296/2014 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 480,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4296/2014 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 426,39 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i de juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
9331/2013 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 426,39 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juny i de juliol de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 9331/2013 de serveis socials. 
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33. Concessió d'ajut econòmic de 517,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
483/2013 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 517,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 483/2013 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 139,50 € corresponent al 75% de les despeses de 
transport  dels mesos de gener a abril de 2016, a Vic, on ha cursat Batxillerat artístic, per 
a la família que figura a l'expedient 2876/2014 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 139,50 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 2876/2014 de serveis socials. 
 
 

 
36. Sol· licitud d’ajut econòmic de 341,00 € per fer front al pagament del casal de setembre 
per a tres infants de la Garriga i que figuren als expedients 4627/2013 i 809/2014 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 extraordinari de 341,00 € corresponent a les despeses del 

Casal d’Estiu de setembre que organitza l’empresa Descobrir Món,  des del dia 29 
d’agost fins al 9 de setembre de 2016 a l’Escola Tagamanent per a les famílies que  tot 
seguit es detallen: 

 
 

NEN/-A 
CASAL 

SETEMBRE 

2014/809  68,50 € 
2014/809  77,50 € 
2013/4627 195,00 € 

TOTAL 341,00 € 
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39. Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.21)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 21 per un període de 6 mesos més,  
amb efectes del dia 11 d’octubre de 2016 a l’11 d’abril de 2017. 

 
 

 
40. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, BMA. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. BMA en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
41. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, JSM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JSM en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

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

 
43. Rectificació d’errors materials de  l’acord de data 25 de juliol de 2016 de la Junta de 
Govern Local referent a la concessió d’una targeta d’aparcament per a persona amb 
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discapacitat, titular no conductor/a, LGC 
 
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. Rectificar l’errada material de transcripció de l’acord aprovat per  Junta de 
Govern Local de 25 de juliol de 2016, i on diu “modalitat no conductor/a” ha de 
dir “modalitat conductor/a”  

 
 

 
44. Expedició d’un nou títol del Dret Funerari Cementiri de la Doma corresponent al 
nínxol 215 de la sèrie 9. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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. Estimar la petició de data 15 de març de 2016 registre d’entrada 1279/2016 i lliurar 
nou títol del dret funerari corresponent al nínxol núm 215 de la sèrie 9 del Cementiri 
de la Doma. 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import €, per la 
inscripció al registre municipal del nou títol. 

   
 

45. Aprovació de la Programació d’Activitats de setembre 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de setembre de 2018 de la 
Biblioteca Municipal enumerades en la part expositiva. 

2. Aprovar la despesa màxima de 118€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
46. Aprovació de les liquidacions del torneig d’estiu de futbol sala 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 les liquidacions de les inscripcions del torneig d’estiu de futbol sala 2016, per 
un import de 3.960,00€, que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. 
P03 Preu públic. Lliga d’estiu de futbol sala. 
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47. Aprovació de les liquidacions del torneig d’hivern de futbol sala 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 les liquidacions de les inscripcions del torneig d’hivern de futbol sala 2016, per 
un import de 9.100,00€, que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. 
P03 Preu públic. Lliga d’hivern de futbol sala. 
 
 

 
48. Acceptació ajut econòmic del  Pla Xarxa de Governs Locals, 2016/2019, pel 
Condicionament del paviment del pavelló( màquina col· locar protector) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. 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. Acceptar l’ajut econòmic de 12.000€ per  a la compra d’una màquina per col·locar el 

protector de paviment al Polesportiu de C.Noguera, en el marc  de les instruccions 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació de Pla Xarxa de Governs Locals 
2016/2019, que s’imputarà al concepte pressupostari ESP.Subv.actuacions urgents 
adaptació equipaments esportius 205 75080. 
 

 
 

49. Aprovació convocatòria subvencions a entitats esportives 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 convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a 

l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès 
públic social que tinguin per finalitat les activitats o actuacions de promoció esportiva 
per l’exercici 2016 

 
 

 
50. Autorització pagament de la segona bestreta del 50% del Conveni de col· laboració 
entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació Casal Popular. La Torre del Fanal. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. 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. Autoritzar el pagament de la bestreta de 3.500,00 l’Associació Casal Popular. La Torre 
del Fanal corresponent al 50 % restant de la subvenció aprovada per conveni en data 22 
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de febrer de 2016 per Junta de Govern Local amb càrrec a l’aplicació pressupostària 209 
92400 48010 Casal Popular de la Garriga. Torre del Fanal 
 
 

 
51.Aprovació del programa d'activitats de les Jornades Europees del Patrimoni 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
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 activitats programades per a les Jornades Europees del Patrimoni. 
2. Imputar la despesa, per un import de 1.000,00 €, a l’aplicació pressupostària 204 

33605 22799 Activitats i esdeveniments. Empreses i professionals del pressupost 
municipal vigent. 

 
 

 
52.Aprovació de les activitats dins del programa d’Educació per al Desenvolupament: La 
Garriga per al foment de la Cultura de la Pau 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
 
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 activitats i les despeses derivades del programa d’Educació per al 

Desenvolupament: La Garriga per al foment de la Cultura de la Pau. 
 
 

 
53.Aprovació del programa d'activitats de les V Jornades Modernistes de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat  
 
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 activitats programades per a les V Jornades Modernistes de la Garriga. 
2. Imputar la despesa, per un import de 7.000,00 €, a l’aplicació pressupostària • 204 

33605 22799 Activitats i esdeveniments. Empreses i professionals del pressupost 
municipal vigent. 

 
 

 
54. Autorització assistència a la Fira Modernista de Canet, senyora Neus Diez Gisbert, 
tècnica auxiliar de turisme 
 
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 : 
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1. Autoritzar l’assistència de la senyora Neus Diez Gisbert, tècnica auxiliar de Turisme, a 
la Fira Modernista de Canet que tindrà lloc del dia 16 al 18 de setembre de 2016, per 
desenvolupar el treball de muntatge i desmuntatge i promoció turística dins la fira. 

 
 

 
55. Autorització assistència al mercat de Música Viva de Vic , senyora Sílvia Feixas Gras, 
tècnica mitjana de Cultura. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’assistència de la senyora Sílvia Feixas Gras, tècnica mitjana de Cultura, al 

28è Mercat de la Música Viva de Vic, que tindrà lloc del dia 14 al 17 de setembre de 
2016. 

2. Imputar la despesa de 80 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 100 
92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 

 
 

 
56. Gratificacions treballs extraordinaris mes de juliol Oleguer Vilardebó Miró 
 
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 senyor Oleguer Vilardebó i 

Miró, conserge de Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 67,5 
hores en el mes de juliol de 2016, la quantitat de 101,25 euros amb càrrec a la partida 
16 203 33000 15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat aplicable a l’ AD 
220160000392. 

 
 

 
57. Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia (expt. 036/16) 
 
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 de centre de massatges i 

teràpies naturals, situada al C/Bassal, núm. 7 del terme municipal, amb referència 
cadastral 0358210DG4105N0001PI i amb una superfície útil de 50 m2 el qual 
s’incorpora a l’expedient de llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat 
establiment.  

 
 

 
58. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia d’obertura (expt. 035/16) 
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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 de l’inici de l’activitat de pensió, subjecte a Comunicació prèvia, en 
l’immoble situat al C/Torrent dels Murris, núm. 2 d’aquest municipi, amb referència 
cadastral 0457016DG4105N0001BI i amb una superfície útil de 87,35 m2, que es podrà 
iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

 
 

 
59. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia d’obertura (expt. 037/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat d’oficina d’enginyeria electrònica amb taller 
comprovació, subjecte a Comunicació prèvia, en l’immoble situat al C/Farrans, núm. 6 
baixos-1ª d’aquest municipi, amb referència cadastral 0759110DG4105N0001WI i amb 
una superfície útil de 327,16 m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de 
la persona titular de la mateixa.   

 
 

 
60. Aprovació de la tercera i última certificació i liquidació 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la tercera i última certificació i liquidac ió de les obres del projecte de 
modernització de l’enllumenat públic de la Garriga, per un import de 104.855,47€ 
(IVA inclòs). 

 
 

 
61. Acceptació ajut de recurs material consistent en la cessió de bicicletes elèctriques 
 
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. Acceptar l’ajut de recurs material de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en la cessió de dues bicicletes elèctriques i 
accessoris, amb codi XGL 16/Y/226726, i número de registre PMT 1640002315. 

 
 

 
62. Acceptació ajut de recurs tècnic per realitzar mesures acústiques a l’exterior de 
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l’activitat Indústries Càrniques Blancafort 
 
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. Acceptar l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent la realització de mesures de soroll, amb codi 
XGL 16/Y/227186, i número de registre PMT 1640014332. 

 
 

 
63. Aprovar la relació de contribuents corresponent a la bonificació del 20% en la taxa 
d’escombraries domèstiques Número d’Unitat Tributària 859890 i 192575, per usuaris de 
la deixalleria 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
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 de contribuents que es detallen a continuació i que es podran 
acollir a la bonificació del 20% en la taxa per la recollida domiciliària 
d’escombraries 2016, segons l’ordenança T08, article 6 (epígraf 2 punt 3.5), 
d’acord amb la part expositiva d’aquest acord: 

 

UT C-VALOR  DNI  REF. CADASTRAL  ADREÇA  

192575 1018674-4755 52162349M 0450701 DG4105S-0007/EX CR/ NOVA   69 01 002 1  

859890 1018674-5857 70708641V 0360308 DG4106S-0001/KP CR/ DE TAGAMANENT 29 

 
 
 

 
64. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Setembre – octubre 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del 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 setembre i 
octubre 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 2016/00007841, número 
d’expedient 2012/014/0000012 i d’import 316,40 €. 
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65.  Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  12 de setembre de 2016 per un 
import de 668.504,04 €  
 
 
 

 
 
 

 


