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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 24 
D´OCTUBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/19 99, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
24 D´OCTUBRE 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 10 d´octubre de 2016. 
 

 
2. 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 108/2016) 
(r.e.5470/2016) 
Descripció obra 

Reforma d’habitatge consistent en l’enderroc dels envans actuals del bany i la construcció 
del nou envà per tal d’ampliar el lavabo; obertura de nou pas i enderroc de tres envans de 
la cuina, situades la C/ Can Xic Corder 1 , 3º 1ª de la Garriga. 
 

B) Fus and Bolfra, S.L. (OMe 139/2014) 
(r.e.4932/2016) 
Descripció obra 

Adequació d’edifici per a l’activitat d’hotel ubicat al C/ Roselló d’Amunt 9 de la Garriga. 
Informe: 

C)  (OMe 90/2016) 
(r.e.5208/2016) 
Descripció obra 

Restauració de la realitat física i jurídica alterada mitjançant la conversió d’un porxo amb 
una pèrgola, retirant l’estructura fixa muntada en els porxos i substituir-la per material 
tèxtil passant a ser pèrgoles, ubicades al Carrer Francesc Macià, local 1de la Garriga 
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2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal· lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Rases i Serveis 
 
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 la següent llicència de rases i serveis a: 

A) (OMe 110 /2016) 
(r.e.5517/2016) 
Descripció obra 
Obertura de cata de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicada a l’ Avinguda Catalunya 25  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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Can Xic Corder 1, 
3º1ª 

2016/020/000161 
2016/0000009960 

ICIO 
 246,78€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Rosello d’Amunt, 
9 

2016/020/000163 
2016/0000009965 

ICIO 
 992,00€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Francesc Macià, 
local 1 

2016/020/000160 
2016/0000009956 

ICIO 
 957,40€ 

Taxa 
OMe 28,50€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Avigunda 
Catalunya 25 

2016/020/000162 
2016/0000009962 

ICIO 
 8,15€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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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 

5304/2016 
 

Avda Onze de setembre, 4-
6 150€ 

5338/2016 
 Passeig 27 306,90€ 

5347/2016 
 Pomeres 4 150€ 

5436/2016 
 Bassal 9 150€ 

4833/2016 
 Passatge Gubern 10 179,63€ 

4589/2016 
 Julieta Busquets 10-12 393,03€ 

 
 

 
5. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
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 

4586/2016 Julieta 
Busquets 10-12 500€ 

4833/2016 Passatge 
Gubern 10 550€ 

5313/2016 

Camí Ral 5, 
Passatge 

Romaní 1-3, 
Passeig 

Congost 9 

550€ 

 
 

 
6. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar C/ Sant Ramon 15 de la Garriga.. 

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. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia a Jordi Ballús Iglesias, per les obres d’enderroc d’edifici existent i 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Ramon 15, de 
la Garriga,  

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

Liquidació Concepte Import 

Sant Ramon 15 2013/020/000086 
2016/0000009964 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58,00€ 

                             
 

 
7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar C/ Bassal 9 de la Garriga.. 

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 la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia, per les obres de construcció d’habitatge unifamiliar en testera al carrer 
Bassal 9, de la Garriga. 

 
2  Aprovar la liquidació corresponent a  1a  1ª ocupació esmentada: 

 
Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Bassal 9 2015/020/000106 
2016/0000009963 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58,00€ 

 
 

 
8. Aprovació segona i última certificació de les obres corresponents a les obres de 
repavimentació de diversos vials del municipi de la Garriga 
 
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. Aprovar la segona i última certificació i la factura de les d’obres corresponent a la 
repavimentació de diversos vials del municipi de la Garriga per un import de 
41.655,39 € (IVA inclòs. 
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9. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 8/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – 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. Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerar i sobre el nínxol 28 andana 2 Bis del 
Cementiri de la Doma. 

2. Aprovar la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 €, per 
expedició del respectiu títol. 

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

 
 

 
10. Acceptació recurs material “Presència institucional a internet”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 
 
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 el recurs material de realització de serveis i activitats relatiu a la presència 

institucional a Internet. 
 
 

 
11. Imposició de penalitats per incompliment de les obligacions contractuals, al 
contractista del servei de manteniment del verd urbà, UTE La Garriga Verd. 
 
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 : 
Primer.- Imposar al contractista adjudicatari del contracte de manteniment del verd urbà 
de la Garriga, una sanció de 2.423,40 euros  per l’incompliment de les obligacions 
contractuals establertes a la part dispositiva del present acord, i amb el detall exposat. 
Segon.- Establir que segons determina el plec de clàusules administratives particulars, la 
penalitat es farà efectiva mitjançant la deducció de la quantitat establerta en el punt 
primer, de la factura immediatament posterior a l’adopció del present acord. 
 
 

 
12. Adjudicació del contracte menor d´obres de rehabilitació de la coberta de Can Luna.  
 
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 : 



 

JGL 24/10/2016                                                        6 
 

Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, el contracte menor d´obres per la rehabilitació de la 
coberta de Can Luna, per un import de 44.030 euros i 9.246,30 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
13. Baixa i devolució d’ingressos de la quota del primer trimestre del curs d’Anglès 
2016/17 de l’alumna M.A.C.G., matriculada a l’escola Municipal d’Educació.  
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. Donar baixa del curs d’Anglès 2016/17 de l’alumna M.A.C.G.  
2. Desestimar el retorn de la quota del primer trimestre del curs d’Anglès 2016/17, a 

l’alumna M.A.C.G. de l’EME, de conformitat amb l´in forme d´intervenció. 
 
 

 
14. Sol· licitud de reducció de quotes mensuals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
Garriga (EMAD) per al curs 2016/17. 
 
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. Concedir la reducció del 25% en les quotes mensuals de l’EMAD, durant el curs 
2016/17 als següents alumnes: 

 

Nom i cognom 
dels alumnes Curs 

Nom i 
cognoms del 
sol·licitant 

Quota 
mensual 

Tipologia 
de 

reducció* 

Núm de 
registre 

d’entrada de 
sol·licitud 

N.M. i E.M. Taller infants   R.M. 28,79 € P02 6.a 5407/2016 
M.R.V.A. i 
P.R.L. 

Dibuix i 
Pintura 

M.R.V.A. 
35,10 € P02 6.a 5426/2016 

 
 

 
15. Liquidació de quotes del curs 2016/17, de nous alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich  
 
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 4.016,00 €, corresponent a la quota 
inicial del curs 2016/17 de nous alumnes de l’Escola Municipal de Música Josep 
Aymerich. 

2. Imputar aquest import al concepte pressupostari 201 34200 “ENS.P01.PP” del 
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Pressupost Municipal vigent. 
 
 

 
16. Acord d’establiment com a dos dies festius de més d’obertura dels establiments 
comercials, a l’àmbit territorial municipal de la Garriga  
 
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. Acordar la voluntat de fixar com a dos dies més d’obertura d’establiments 
comercials en diumenges i festius per a l’any 2017 per a l’àmbit territorial del 
municipi de la Garriga, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2014 d’Horaris 
Comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció el diumenge 18 
de juny i diumenge 31 de desembre.  

 
 

 
17. Concessió d'ajut econòmic de 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juliol i d’agost de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
5754/2014 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 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol i d’agost de 2016 per a la família que figura 
a l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

 
 

 
18. Concessió d'ajut econòmic de 562,50 € corresponent al 75% de les despeses de fiança i 
lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
6703/2014 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 562,50 € corresponent al 75% de les despeses de fiança 
i  lloguer d’habitatge del mes de setembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 6703/2014 de serveis socials. 

 
 

 
19. Concessió d'ajut econòmic de 448,80 € corresponent al 75% de les despeses de 
matriculació i quotes del mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016 a 
l’Escola Bressol Municipal  per a la família que figura a l'expedient 3755/2012 de serveis 
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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 448,80 € corresponent al 75 % de les despeses de les 

despeses de matriculació i quotes de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016 
a l’Escola Bressol Municipal  per a la família que figura a l'expedient 3755/2012 de 
serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 472,41 € corresponent al 75% de les despeses de 
matriculació i quotes dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016 a l’Escola 
Bressol Municipal  per a la família que figura a l'expedient 7399/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
RETIRAT 
 
 
 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 306,91 € corresponent al 100% de les despeses de 
subministrament d’aigua del tercer i quart trimestre de 2015 per a la família que figura a 
l'expedient 3409/2015 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 306,91 € corresponent al 100% de les despeses de 

subministrament d’aigua del tercer i quart trimestre de 2015 per a la família que 
figura a l'expedient 3409/2015 de serveis socials. 

 
 

 
23. Concessió d’ajut econòmic de 63,70 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne de CFGM 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 63,70 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumne de CFGM  que figura a 
l’expedient 3922/2012 de serveis socials. 
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24. Concessió d’ajut econòmic de 78,85 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat que figura a l’expedient 
6877/2014 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 78,85 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat  que figura a 
l’expedient 6877/2014 de serveis socials. 

 
 

 
25. Concessió d’ajut econòmic de 62,70 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat que figura a l’expedient 
3968/2012 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 62,70 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat  que figura a 
l’expedient 3968/2012 de serveis socials. 

 
 

 
26. Concessió d’ajut econòmic de 82,79 € corresponent al 25% de  les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat que figura a l’expedient 
2486/2013 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 82,79 € corresponent al 25% de  les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumne de batxillerat  que figura a 
l’expedient 2486/2013 de serveis socials. 

 
 

 
27. Concessió d’ajut econòmic de 94,87 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de CFGM 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 
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i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’ajut econòmic de 94,87 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 

material escolar per al curs 2016-2017 per a l’alumna de batxillerat  que figura a 
l’expedient 3922/2012 de serveis socials. 

 
 

 
28. Aprovació ajuts complementaris de menjador escolar curs 2016-2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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 5.661,04 € en concepte d’ajuts de menjador 
escolar  des del dia 25 d’octubre fins al dia 22 de desembre de 2016,  segons el detall 
següent. 

Escola Import Alumnes 
Escola Giroi 2.784,64 € 21 
Escola Pinetons 1.295,80 € 9 
Escola Puiggraciós 892,80 € 4 
Escola Tagamanent 687,80 € 5 
TOTAL 5.661,04 € 39 
  
 

 
29. Acceptació de l´atorgament per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de la 
convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2016-2017. 
 
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. Acceptar la quantitat de  85.113,60 €, en concepte dels ajuts de menjador atorgats 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2016-2017, i imputar-
los al concepte pressupostari 207 46501 ACP POS CCVO Beques Ajut menjador 
del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
30. Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació Els 
Dofins. 
 
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 el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i 
l’Associació Els Dofins, per a la millora de l’organització, coordinació i realització 
de les diferents activitats organitzades per l’entitat.  
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31. Aprovació  de la liquidació econòmica del Servei d’ajuda a domicili en relació amb el 
conveni per a la programació, la prestació, el manteniment i la millora dels serveis socials 
bàsics de competència local integrats en el sistema de serveis socials de responsabilitat 
pública per a l’any 2015. 
 
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 liquidació econòmica del Servei d’ajuda a domicili en relació amb el 
conveni per a la programació, la prestació, el manteniment i la millora dels serveis 
socials bàsics competència local integrats en el sistema de serveis socials de 
responsabilitat pública per a l’any 2015 per un import de 7.526,58 € a favor de 
l’Ajuntament de La Garriga. 

 
 

 
32. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  FJP, per pèrdua. 
 
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. FJP en la modalitat de titular no conductor/a, per pèrdua. 
 
 

 
33. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  CMR. 
 
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. CMR en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
34. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  MGS. 
 
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 
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disminució a el/a Sr/a. MGS en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
35. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  RCC. 
 
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. RCC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
36. Gratificacions treballs extraordinaris mes de setembre Oleguer Vilardebó Miró 
 
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 conserge de Cultura(AP) 

per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic durant 3,5 hores en el mes de setembre de 
2016, la quantitat de 5,25 euros amb càrrec a la partida 16 203 33000 15001 CUT. P. 
Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat aplicable a l’ AD 220160000392. 

 
 

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

Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

01/10/2016 

 

2,5 

  
           

45,08€  

Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

08/10/2016 

 

2,5 

  

45,08€ 
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 5 h 
  
       

 
 90,16€ 

 
 

 
38. Gratificacions complement de treballs extraordinaris al personal municipal de l´àrea 
d´esports mes de setembre 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 de setembre de 2016: 
 

Càrrec  Motiu H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Muntar i 
desmuntar 
1/3 bateco. 
Vigilància 

ofrena floral 
i sopar 

9,5 
 

2 
 

 
 
 
 

5 
 

 
298,15€ 

 

Conserge 
instal· lacions 

esportives 

Partits futbol 
i substitució 
Antonio de 

Arriba 

 
13 

 

     
2 

 253,80€ 

 
 

   
  551,95 € 

 
2. Aprovació de la despesa per import de 551,95€ per gratificacions extraordinàries a 

l’aplicació pressupostària 16 302 92000 15100 SEI. Funcionari. Inc. Rend. Hores  
extraordinàries de Pressupost municipal vigent. 

3. Notificar aquest acord individualment a les persones interessades i comunicar al 
Comitè Unitari de Personal. 

 
 

 
39. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir a fires. 
 
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, Fira Modernista de Canet: 

Càrrec  Motiu 
H.Diürn

a 
H.Diürna 

festiva 
H.Nocturna 

normal 
H.Nocturna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT  
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normal 

Administrativa 
d’Urbanisme 

(C1) 

Fira 
Modernista 
de Canet 
16,17 i 18 

de setembre 
de 2016 

 

27 

  
           

486,81€  

 
  

 27 
  
       

 
 486,81€ 

 
2. Aprovació de la despesa per import de 486,81€ per gratificacions extraordinàries a 

l’aplicació pressupostària 16 302 92000 15100 SEI. Funcionari. Inc. Rend. Hores  
extraordinàries de Pressupost municipal vigent. 

3. Notificar aquest acord individualment a les persones interessades i comunicar al Comitè 
Unitari de Personal. 
 

 
40. Adjudicació del contracte menor pel lloguer del cotxe de policia 6853 HMP.  
 
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 : 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, el contracte menor de lloguer del cotxe de policia  6853 
HMP, per un import de 4.273,40 euros, IVA inclòs, pels quatre mesos que es preveu que 
duri el contracte. 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte menor amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent102 13200 20400 22016003247. Al tractarse 
d´un contracte plurianual , la despesa es desglossa de la següent manera: 
 

• Any 2016: 3.205,05 euros, IVA inclòs 
• Any 2017: 1.068,35 euros, IVA inclòs 

 
 

 
41. Acceptació ajut de recurs tècnic consistent en la realització d’una analítica de COV’s 
al terme municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient  
 
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 recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en la realització d’una analítica de COV’s 
al municipi de la Garriga, amb codi XGL 16/Y/229018, i número de registre 
inicial PMT 1640011431. 

 



 

JGL 24/10/2016                                                        15 
 

 
42. Modificació d’ocupació de via pública, canvi de dates octubre - novembre 2016. 
 
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. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació numero 2016/00008788, número 

d’expedient 2014/011/000058 i d’import 38,24 €, pel concepte d’ocupació de via 
pública amb una parada de 4m2 pels dies 1, 15, 22 i 29 d’octubre del 2016. 

2. Aprovar una liquidació per ocupació de via pública amb una parada de 4m2 el dia 1 
d’octubre del 2016, segons ordenança T01, article 6, tarifa 1, ap. 1.07, de número 
2016/0000009954, de número d’expedient 2014/011/000058 i d’import 9,56 €. 

3. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una parada de 4m2 del 
producte comercial Tupperware al carrer centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs, 
els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre del 2016. 

4. 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 2016/000009955, 
número d’expedient 2014/011/000058 i import 38,24 €. 

 
 

 
43. Sr. Armando Raúl Dos Anjos; ocupació de via pública amb una parada de venda de 
castanyes torrades i de venda de globus. 
 
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 per instal·lar una parada de venda de 

castanyes torrades i de venda de globus al carrer Centre, a l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre del 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 2016/000009966, 
número d’expedient 2016/011/000086 i import 38,24 €. 

 
 

 
44. (Bar Ca La Tània); ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre – novembre 
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, pel període dels mesos 
d’octubre i novembre del 2016. 
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45.Gelatteria Toscana; ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre 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 a la Gelatteria Toscana, per instal·lar una 

terrassa amb 4 taules i cadires a la plaça de Santa Isabel pel mes d’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 2016/0000009959, número 
d’expedient 2013/014/000010 i d’import 63,28 € (4 taules, 1 mes). 

 
 

 
46. (Tricaté Cafè); ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre – desembre 2016. 
 
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 bar Tricaté Cafè, per instal·lar una 

terrassa amb 2 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la 
plaça de l’Església número 9, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període dels 
mesos d’octubre a desembre 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 2016/0000009957, número 
d’expedient 2016/014/000007 i d’import 94,92 €. 

 
 

 
47. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificats tècnics,  certificat 
de compatibilitat urbanística i liquidació de  tramitació declaració responsable. 
 
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 les liquidacions tributàries generades per expedició de documents 
administratius: 

expedient  liquidacio objecte tributari  import 
2016/018/000123 2016/0007923 c.Tagamanent,13 

 
36,85€ 

2016/018/000124 2016/0007924 c.Frederic 
Mompou, 17 

36,85€ 

2016/018/000132 2016/00008801 Satel·lits,28 36,85€ 
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2016/018/000133 2016/00008802 Carrer Cirerer 36,85€ 
   
 
Vist el quadre resum de les liquidacions generades pel concepte de l’expedició de  certificats de 
compatibilitat urbanística i liquidació per tramitació del procediment de declaració responsable 
per obertura d’establiment: 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/170/000049 2016/00007913 Ctra.Nova,18 129,91€ 
2016/170/000050 2016/00009834 C.Banys,8-10,loc.22 129,91€ 
 

 
48. Aprovació quarta certificació i acta de preus contradictoris de les obres corresponents 
a la Rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
Per tot això, 
 
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 quarta 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 67.994,35 € (IVA inclòs) 

2. Aprovar els preus contradictoris de les obres de Rehabilitació d’un tram del 
carrer Calàbria de la Garriga per un import de 22.150,10 € (IVA inclòs) que 
suposen un increment del 7,22% respecte del preu d’adjudicació. 

 
 

 
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  24 d’octubre de 2016 per un import 
de 283.178,99 €  
 
 

 


