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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE 
DESEMBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
5 DE DESEMBRE 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 21 de novembre 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 25/2016) 

   ( r.e  6037/2016 i 4830/2016) 

Descripció de l’obra 
 
Construcció d’un habitatge plurifamiliar de 7 habitatges en cantonada  i 6 places 
d’aparcament al carrer Negociant, 29 de la Garriga, segons projecte bàsic,  redactat per 
Manel Cecília Averós.  
 
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 

Negociant 29 2016/020/000183 ICIO 28.453,93€ 
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 2016/0000011141  

Taxa Oma 
128,90  € 

 

2016/500/000011 
2016/0000011143 

Taxa 
clavegueram 

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) Comunitat Propietaris Anselm Clavé 52 Ome (122/2016) 
(r.e.6135/2016) 
 
Descripció obra 

Substitució de la instal·lació d’aigua que uneix els comptadors amb els habitatges 
mitjançant elements d’escalada per a treballs verticals, ubicades al Carrer Anselm Clavé 
52 de la Garriga.     

 
B)  (OMe 128/2016) 

(r.e.6089 i 6351/2016) 
 
Descripció obra 

Construcció de divisions interiors a la planta sotacoberta, creant un bany, un traster i una 
habitació, ubicades al carrer Impremta, núm. 4, 1r de La Garriga 

2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Anselm Clavé 52 2016/020/000182 
2016/0000011139 

ICIO 
 

295,64€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 
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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 126/2016) 

(r.e.6273/2016) 
Descripció obra 
Obertura de tapa per a substitució de transformador, ubicades al Passeig Congost – 
Carretera Nova de la Garriga 
 
B) (OMe 112/2016) 
(r.e.6181/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 65 m per a canalització de dos conductes de 63 mm, des del pal de 
fusta P2880 fins al P626, per procedir a la retirada del pal de formigó (P625)., ubicades al 
Passeig Vilanova de la Garriga 
 
C) (OMe 97/2016) 
(r.e.5314 i 6382/2016) 
Descripció obra 
Obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió a 400 V per 
atendre nous subministraments, ubicades a la Carretera de l’Ametlla 93de La Garriga 
 
D) (OMe 129/2016) 
(r.e.6363/2016) 
Descripció obra 
Substitució d’un pal de fusta deteriorat, ubicades as: Carrer Bòbila – Avinguda Onze de 
Setembre de la Garriga 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

Impremta 4, 1º 
2016/020/000181 
2016/0000011137 

Taxa 
OMe 
 

28.50€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig Congost-
Carretera Nova 

2016/020/000178 
2016/000001132 

ICIO 
 

158,66€ 

Taxa 
Ome 

28,50€ 
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5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Registre Entrada Situació obra Quantitat a retornar 
6339/2016 
 

Plaça de la Pau 30 150€ 

6208/2016 
 

Anselm Clavé 50 150€ 

6207/2016 
 

Negociant 3 150€ 

6119/2016 
 

Passatge Vil·la Romana 105 150€ 

5983/2016 Ctra de l’Ametlla 23 150€ 
5375/2016 
 

Passatge Poatells 2 3.388€ 

 
 

 
6. Comunicació obres local comercial, Banys 45, Finques La Garriga, S.A., oficina 
immobiliària.(Exp. 7/2016) 
(r.e.6157/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

Passeig Vilanova 2016/020/000180 
2016/0000011135 

ICIO 
 

0 € 

Taxa 
OMe 
 

0 € 

Carretera de 
l’Ametlla 93 

2016/020/000179 
2016/00000111333 

ICIO 10,18€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Carrer Bòbila-
Avinguda Onze 
de Setembre 

2016/020/000184 
2016/0000011148 

ICIO 0€ 

Taxa 
OMe 
 

0€ 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C Banys 45, de la Garriga per 
tal d’adequar-lo com a oficina immobiliària. 

  

 

7. Aprovació memòria valorada de la millora de l’accessibilitat i seguretat viària de la 
Ronda del Carril (tram entre carrer Ametlla i carrer Ramon Pasqual) 

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 memòria valorada de la millora de l’accessibilitat i seguretat viària de la 
Ronda del Carril (tram entre carrer Ametlla i carrer Ramon Pasqual del terme municipal, 
per un import total de 19.387’00€ (21% IVA inclòs), redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals en data novembre de 2016. 
 
 

 

8. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar C/ Font del Nen 2-cantonada carrer Cardedeu de la Garriga.(r.e. 6024/2016) 

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 : 
Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació prèvia a 
Sutge Club, S.L., , per les obres de construcció d’habitatge unifamiliar en testera al carrer 
C/ Font del Nen 2-cantonada carrer Cardedeu de la Garriga.. 

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

Liquidació Concepte Import 

Font del Nen 2-
cantonada 
carrer Cardedeu 

2016/020/000177 
2016/0000011131 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58,00€ 

 
 

 
9.Acceptació de subvenció del Programa complementari de suport a la inversió local 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar l’ajut de 71.380,35 euros del Programa complementari de suport a la 

inversió local del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

 
10.Correcció errada material acord JGL de 7/11/2016 en relació amb el número del nínxol 
125 sèrie 8 del canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 
9/2016. 
 
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. Rectificar l’errada material comesa en l’acord de la JGL de 7/11/2016, en el sentit 
que el número de nínxol del dret funerari que es transmet és el núm. 125 sèrie 8ª 
del Cementiri de la Doma, en comptes del nínxol núm. 128 sèrie 8ª. 

2. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió tributària, oficina de la Garriga 
als efectes del seu coneixement. 

3. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
 
 

 
11.Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri Nou, expedient 11/2016. 
 
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 B7-003 Bloc 7 
núm 0420 del Cementiri Nou 

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

 
12.Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 10/2016. 
 
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 156 andana 9 del 
Cementiri de la Doma 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 € 
3.  Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 173 andana 9 

del Cementiri de la Doma 
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4. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42 €,  
5. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 176 andana 9 del 

Cementiri de la Doma 
6. Aprovar  la liquidació número 2016/0000, exp. 2016/070/0000 i import 6,42€  

 
 

 
13.Declarar deserta la convocatòria del concurs per a l’organització de festa de cap d’any 
2016-17 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Declarar deserta la convocatòria per a l’organització de la festa de Cap d’Any 
2016-2017. 

2. Iniciar els tràmits per adjudicar amb caràcter urgent l’organització de 
l’esdeveniment 

 
 

 
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 5 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 a la següent alumna: 

 

Alumnes 
matriculats 

Curs 
Alumne 
sol·licitant 

Quota 
mensual 

Tipologia 
de 
reducció* 

Núm de 
registre 
d’entrada de 
sol·licitud 

M.A.A.V i 
M.R.M. 
 

Dibuix i 
Pintura 

M.A.A.V 
35,10 € P02 6.a 5997/2016 

 
2. Notificar el present acord als interessats. 

 
 

15.Adhesió a l´acord marc dels servei d’assegurances (Exp.2015.04) del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (CCDL) i l´associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) , en quant al lot 1. Danys a edificacions i instal.lacions a favor de la mercantil: 
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i aprovació de la despesa de la quota 
2017 de dita assegurança i adhesió a l´acord marc del servei de mediació de´assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp 2015.01) adjudicat a 
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FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS    
 
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. Adhesió a l´acord marc del servei de mediació de´assegurances amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (exp 2015.01) adjudicat a FERRER&OJEDA 
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS i per tant FERRER&OJEDA 
passa a tenir la condició de Mediador de l´ajuntament. 

2. Adhesió a l´acord marc dels servei d’assegurances (Exp.2015.04) del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l´associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) , en quant al lot 1. Danys a edificacions i instal.lacions a favor 
de la mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros i aprovació de 
la despesa de la quota 2017 de dita assegurança,  per un import de 17.568,60 
euros, impostos i despeses de Consorci  inclosos.     

3. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 302 92000 22400 
22016000037 Despeses serveis. Primes assegurances del pressupost municipal 
vigent. Aquesta operació està condicionada a la aprovació definitiva del 
pressupost municipal de l´exercici econòmic 2017 

 
 

 
16.Pròrroga del Contracte de gestió del servei públic del bar Els Pinetons  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic del bar Els 
Pinetons de la Garriga, amb la Sra. Jessica Garcia Garcia, amb NIF 
75718464A, per un termini d’un any, des del 25 de gener de 2017 fins el 24 de 
gener de 2018. 

2. Determinar que el cànon establert serà el determinat al contracte signat, 
import mensual de 500 euros i 105 euros d´IVA.  

 
 

 
17.Aprovació de la despesa per la pòlissa de Resposabilitat Civil de l’Ajuntament de la 
Garriga corresponent a l'anualitat 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa corresponent al pagament de la pòlissa de Responsabilitat Civil de 

l’Ajuntament de la Garriga per l’anualitat 2017, amb la companyia Zurich Insurance 
plc. amb NIF W0072130H  a través del mediador i endosatari final  Ferrer i Ojeda, 
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amb CIF B58265240, per un import de 18.685,58 euros. 
2. Imputar la despesa corresponent a l’aplicació pressupostària  302 92000 22400 

Despeses serveis. Primes assegurances del pressupost municipal del proper any 2017. 
3. Aquesta operació està condicionada a la aprovació definitiva del pressupost municipal 

de l´exercici 2017 
 
 

 
18.Aprovació del contracte entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació “El Brou del 
Mestre” per a l’organització de la revetlla de cap d’any 2016-2017.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Encarregar l’organització de la Festa de Cap d’any 2016-2017 al Pavelló de Can 
Noguera a l’entitat juvenil “El Brou del Mestre” amb CIF G63414304. 

2. Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació “El Brou del 
Mestre” per a la producció de l’espectacle i la gestió de la barra de bar de la 
revetlla de cap d’any 2016-2017.  

3. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest contracte i de qualsevol altre 
document que pugui ser necessari per la seva efectivitat. 

4. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 206 33802 26000 Cap 
d’Any.Entitats del Pressupost Municipal de l’any 2017 per un import màxim 
de 7.680€, IVA inclòs. 

 
 

 
19.Declarar deserta la licitació per la contractació del subministrament de material 
d´oficina , lot 2 i lot 3. 
 
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.- Declarar deserta la licitació iniciada en data 26 de setembre de 2016 per 
contractar el subministrament de material d´oficina, lot 2 i 1ot 3, per no haver acceptat les 
ofertes presentades per GERSA (lot 2 i lot3), GRAYFOR (lot3) i FUNDACIÓ JOIA (lot3) 
pels motius detallats a la part expositiva d´aquest acord 
Segon.- Publicar al BOPB i al perfil del contractant la finalització del procediment. 
Tercer.- Notificar el present acord a les empreses licitadores. 
 
 

 
20.  Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte mixt de subministrament i serveis per l’adquisició i implantació d’un gestor 
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d’expedients.  
 
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.  Aprovar l’inici de l’expedient de contracte mixt de subministrament i serveis per 
l’adquisició i implantació d’un gestor d’expedients, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
Segon. Autoritzar la despesa de 94.033. euros i 19.746,93 euros d’IVA amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303 92600 64101 SOC.TIC.Programari. Adquisició. La despesa 
es desglossa de la següent manera: 
 

• Any 2017: 64.462 euros i 13.537,02 euros d´IVA 
• Any 2018: 11.571 euros i 2.429,91 euros d´IVA 
• Any 2019: 9.000 euros i 1.890 euros d´IVA 
• Any 2020: 9.000 euros i 1.890 euros d´IVA 

 
 

 
21.Aprovació conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per la gestió del servei de deixalleria mòbil a 
la Garriga  
 
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 el de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per a la gestió del servei de 
deixalleria mòbil a la Garriga amb els efectes oportuns. 

2. Aprovar la despesa de 1.430,64€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 402 16230 
22610 Servei de deixalleria i tractament de residus, del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
22. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme la redacció d’un Pla Especial 
Urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i 
ambientals de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
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 en la redacció d’un Pla Especial Urbanístic de 
protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals a la 
Garriga, amb codi XGL 16/Y/228997. 
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2. Aprovar la despesa de 9.600€, corresponent al 20% del cost del projecte, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 401 15100 22799 POUM.Redacció, del 
pressupost municipal vigent. 

 
 

 
23. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme la redacció d’un pla director per a la 
rehabilitació del conjunt monumental de la Doma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
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 en la redacció d’un pla director per a la 
rehabilitació del conjunt monumental de la Doma, amb codi XGL 16/Y/229014. 

2. Aprovar la despesa de 4.355,76€, corresponent al 20% del cost del projecte, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 401 15100 22799 POUM.Redacció, del 
pressupost municipal vigent. 
 

 
 

24. Acceptació ajut econòmic per la millora de l’accessibilitat i seguretat viària de la 
Ronda del Carril (entre C.Ametlla i Ramon Pascual) 
 
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 econòmic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, d’import 10.000€, per la millora de l’accessibilitat i la seguretat viària de la 
Ronda del Carril (entre el C.Ametlla i Ramon Pascual), amb codi XJL 16/Y/230215, i 
carregar l’import rebut de la subvenció a l’aplicació del pressupost municipal vigent 
d’ingressos 403 46101 VPU.Diba.Millora accessibilitat Ronda Carril (c.Ametlla-R.P). 

2. Gestionar tot allò que comporta l’acceptació de l‘esmentada subvenció i està especificat 
en la resolució.  
 

 
 

25. Acceptació ajut econòmic per finançar el projecte de senyalització turística i comercial 
 
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 econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, d’import 36.751,95€, per al finançament de projecte de 
senyalització turística i comercial. 



 

JGL 5/12/2016                                                         12 
 

 
26. Autorització de treballs específics en zona de domini públic i municipal. Poda per 
manteniment de línies elèctriques d’Estabanell 
 
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. Autoritzar a l’empresa Serveis Forestals Sant Celoni, SL per dur a terme l’execució 

dels treballs específics en zona de domini públic i municipal, de manteniment de les 
línies elèctriques d’Estabanell Energia, d’acord amb les consideracions a tenir en 
compte d’acord amb la part expositiva. 

 
 

 
27. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de 
desembre 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,  

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 
2015/801/00001    2016/00011129    desembre  2016            500,00€   105,€   605,00€ 
 
 

 
28. Aprovació de les liquidacions de la taxa d’ocupació a la via pública amb parades  
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 : 
Prime.-Aprovar les  liquidacions, de l’expedient tributari 2013/011/000021, corresponents 
a la taxa d’ocupació a la via pública amb parades segons el detall següent: 
 
Subjecte passiu  Concepte   Liquidació  Import 
Art Aliment 10  ocupació dia 5  novembre 2016/11164  215,10€   
Art Aliment 10  ocupació dia 26 novembre     2016/11165      215,10€ 
Art Aliment 10  ocupació dia 17 desembre      2016/11166      215,10€ 
 
 

 
29. Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificat de règim 
urbanístic, segons l’ordenança T06, i  certificat de compatibilitat urbanística i declaració 
responsable, segons ordenança T11 taxa prestació serveis d’activitats. 
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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 generades per l’expedió de certificat de règim urbanístic, segons 
el detall següent: 

 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/021/000143 2016/00010999 Ntra.Sra.Salut,3 64,40€ 
2016/021/000147 2016/00011155 Can Rosanes 64,40€ 

 
2. Aprovar la liquidació generada per l’expedició de certificat de 

compatibilitat urbanística i declaración responsable d’obertura 
d’establiment, segons el detall següent: 

 
Expedient Liquidació Objecte tributari Import 
2016/170/00054 2016/00010998 Avg.Generalitat,70 129,91€ 
2016/170/00036 2016/00010086 Avg.Ramon Ciurans,42 129,91€ 
2016/170/00055 2016/00011152 Passeig Congsot 110 237,13€ 
2016/170/00027 2016/00011154 CBanys 115 A  97,43€ 
2016/170/00056 2016/00011156 C.Mina,3 129,91€ 
2016/170/00057 2016/00011157 Rosselló d’Amunt,9 237,13€ 
2016/170/00058 2016/00011158 C.Banys, 166 129,91€ 
2016/170/00059 2016/00011159 C.Banys, 31 129,91€ 
2016/170/00060 2016/00011160 C.Calàbria, 153 129,91€ 
 
 

 
30. Aprovació de la destrucció de documentació de l’ajuntament de la Garriga de les sèries 
documentals: 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ Servei d’arxiu 
 
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 destrucció de documents de l’ajuntament de la Garriga de les sèries 
documentals: 
- Manaments d’ingrés, anys 1959-1999 i 2005-2008 (22,4 ml) 
- Manaments de pagament anys 1959-1988 (18 ml) 
- Talons de càrrec, anys 2005-2008  (3,3 ml) 
- Indemnitzacions per raons del servei, anys 1988-1999 (3 ml) 
- Transferències de vehicles en relació amb el padró de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, anys 1971 i 1976 (0,4 ml) 
- Expedients de modificació del padró d'arbitris sobre solars (altes, baixes i canvis de 
dades dels contribuents), anys 1980, 1982, 1984 i 1989 (0,9 ml) 
- Padró de l’impost sobre activitats econòmiques, any 1997 (0,3 ml) 
- Padró de l’impost sobre béns immobles, anys 1974, 1997 i 1998 (0,6 ml) 



 

JGL 5/12/2016                                                         14 
 

- Padró de l’impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, any 1982 (0,1 ml) 
- Padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, any 1984 (0,5 ml) 
- Padrons de taxes o de preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats, anys 1964 i 1997 (0,2 
ml) 
- Modificacions de les de taxes o dels preus públics per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització 
d’activitats, anys 1998 (0,3 ml) 
- Modificacions del padró de l’impost sobre els béns immobles, any 1995 (0,1 ml) 
- Padró de la Contribució Territorial Urbana (1940-1989), anys 1954, 1964, 1974 i 1980 
(0,8 ml) 
- Modificacions del padró de la contribució territorial urbana, any 1954 (0,2 ml) 
- Modificacions del padró de la contribució territorial rústica i pecuària, anys 1965 i 1995 
(0,3 ml) 
- Expedients de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans, 
anys 1965-1967, 1969, 1971, 1974-1979, 1982-1999 (16,1 ml) 
- Extractes de comptes corrents, anys 1985, 1994, 1995 i 1998 (0,8 ml) 
- Expedients d’aprovació de factures, anys 1987 i 1991 (0,5 ml) 
- Expedients de convocatòries de selecció de personal, anys 1956, 1965, 1978, 1982, 1986, 
1990-2002 i 2004 (4,7 ml) 
- Reclamacions al Tribunal Econòmic-Administratiu Provincial  i Contenciós, anys 1980-
1985 (3,9 ml) 
- Documents de gestió de serveis diaris de la Policia Local any 2014 (0,3 ml) 
- Expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit any 2010 (0,5 ml) 
- Documentació duplicada de l’Àrea d’Intervenció anys 1959-2008 (12,3 ml) 
 
SEGON. Inscriure la destrucció en el Registre de destrucció de l’Ajuntament de la 
Garriga  
 
 

 
31.Revisió de inventari béns mobles ubicats a la planta soterrani del centre 
Biblioteca Núria Albó 
 
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. Donar d’alta a l’inventari municipal els béns que figuren a la relació de béns localitzats 

físicament que no figuren a l’inventari municipal, amb valor 0 euros per considerar que 
estan totalment amortitzats: 

Codi  Quantitat Nom Marca Model 
1324 4 ARMARI   

1326 1 ARXIVADOR   

1321 55 CADIRA   
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1323 7 CALAIXERA   

1322 18 TAULA   

 1 EQUIP DE MÚSICA  SUNSTECH CRUM 3821 

 1 FAX SAMSUNG  SF-330 

 1 TELEVISOR SAMSUNG 
SUPER HITRON 
WIDE 

 1 PANTALLA PROJECCIÓ ORAY  

 1 PLASTIFICADORA FELLOWES SATURN 2 

 1 
DESTRUCTORA DE 
PAPER INTIMUS SCHLEICHER INT. 

 1 NEVERA ZANUSSI EUROPA 

 1 MICROONES SOGO  

 1 BANCADA   

 11 PRESTATGERIES   
 
 

 
32. Revisió inventari de béns mobles ubicats al Teatre el Patronat 
 
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. Donar de baixa de l’inventari municipal els béns que hi figuren i no s’han localitzat 

físicament: 
 

Codi  Quantitat Nom Marca Model 

1001   
MESCLADOR 
AMPLIFICADOR PHILIPS PLENA 

994   PROJECTOR SANYO PRO XTRAX 

1359 22 CADIRA   

856   SALAMANDRA NNOVA   

850   VIDEO PANASONIC NV HS830 

1358 4 ESCALA RODES   
 
2. Donar d’alta a l’inventari municipal els béns que figuren a la relació de béns localitzats 

físicament que no figuren a l’inventari municipal, amb valor 0 euros per considerar que 
estan totalment amortitzats: 

 
Codi  Quantitat Nom Marca Model 
 1 FOCUS LLUM   PAR 64 CP 62 

 1 FOCUS LLUM   PAR 64 CP 62 

 1 FOCUS LLUM   PAR 64 CP 62 
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 1 FOCUS LLUM   PAR 56 

 1 FOCUS LLUM   PAR 56 

 1 ALTAVEU JBL PROFESSIONAL 

 1 ALTAVEU JBL PROFESSIONAL 

 1 
REPRODUCTOR BLUE-
RAY LG BP-325 

 
3. Introduir i actualitzar les dades de marca i model dels béns que figuren en 

vermell a l’informe de revisió. 
 
 

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

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

 
 

 
34.Concessió d'ajut econòmic de 212,75 € corresponent al 25% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre  de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4342/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 212,75 € corresponent al 25% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre  de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 4342/2015 de serveis socials. 

 
 

 
35.Concessió d'ajut econòmic de 487,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre  de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 8734/2013 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 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 487,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 

lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre  de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 8734/2013 de serveis socials. 

 
 

 
36.Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’agost i d’octubre  de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2208/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’agost i d’octubre  de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 2208/2012 de serveis socials. 

 
 

 
37.Concessió d'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’octubre i de novembre  de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 3885/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 525,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre i de novembre  de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 3885/2012 de serveis socials. 

 
 

 
38.Concessió d'ajut econòmic de 542,32 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 4214/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 542,32 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de setembre i d’octubre de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 4214/2012 de serveis socials. 
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39.Concessió d'ajut econòmic de 658,07 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre  de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 6148/2014 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 658,07 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 

d’habitatge dels mesos d’agost i de setembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 6148/2014 de serveis socials. 

 
 

 
40.Concessió d'ajut econòmic de 224,17 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer, juny, agost i octubre de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 1186/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 224,17 € corresponent al 75% de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de febrer,  juny, agost i octubre de  2016 i per a la 
família que figura a l'expedient 1186/2016 de serveis socials. 

 
 

 
41.Concessió d'ajut econòmic de 263,00 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’abril, juny i agost de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 2857/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 263,00 € corresponent al 75% de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos d’abril, juny i agost de  2016 i per a la família que 
figura a l'expedient 2857/2012 de serveis socials. 

 
 

 
42.Concessió d'ajut econòmic de 306,15 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2016 i d’aigua dels mesos de 
juliol i d’octubre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 558/2012 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 306,15 € corresponent al 75% de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de maig i de juliol de 2016 i d’aigua dels mesos de 
juliol i d’octubre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 558/2012 de serveis 
socials. 

 
 

 
43.Concessió d'ajut extraordinari de 277,00 € corresponent al 100% de les despeses de 
transport del mes de setembre 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut extraordinari de 277,00 € corresponent al 100% de les despeses de 

transport a un Centre d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a 
Alella durant el mes de setembre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
119/2009 de serveis socials. 

 
 

 
44.Concessió d'ajut extraordinari de 114,45€ € corresponent al 75% de 75 % de les 
despeses de transport  per la família que figura a l'expedient 4278/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 114,45 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 4278/2012 de serveis socials. 
 
 

 
45.Concessió d’ajut econòmic de 28,75 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne de  CFGM que figura a l’expedient 
4280/2016 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’ajut econòmic de 28,75 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 



 

JGL 5/12/2016                                                         20 
 

4280/2016 de serveis socials. 
 
 

 
46.Concessió d’ajut econòmic de 42,25 € 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 
558/2012 de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’ajut econòmic de 42,25 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
558/2012 de serveis socials. 

 
 

 
47.Concessió d’ajut econòmic de 57,50 € 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 
893/2013 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 57,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
893/2013 de serveis socials. 

 
 

 
48.Concessió d’ajut econòmic de 86,25 € corresponent al 75% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne de  CFGM que figura a l’expedient 
6274/2014 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 86,25 € corresponent al 75% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
6274/2014 de serveis socials. 

 
 

 
49.Concessió d’ajut econòmic de 78,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumna de  Batxillerat que figura a 
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l’expedient 253/2013 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 78,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
253/2013 de serveis socials. 

 
 

 
50.Concessió d’ajut econòmic de 32,50 € 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 4729/2014 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 32,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
4729/2014 de serveis socials. 

 
 

 
51.Concessió d’ajut econòmic de 32,50 € 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 4359/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’ajut econòmic de 32,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
4359/2012 de serveis socials. 

 
 

 
52.Concessió d’ajut econòmic de 32,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne/a de  Batxillerat que figura a 
l’expedient 464/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l’ajut econòmic de 32,50 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
464/2013 de serveis socials. 

 
 

 
53.Concessió d’ajut econòmic de 43,50 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 
material escolar pels curs 2016-2017 per a l’alumne/a de  Batxillerat que figura a 
l’expedient 4161/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’ajut econòmic de 43,50 € corresponent al 25% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
4161/2015 de serveis socials. 

 
 

 
54.Concessió d’ajut econòmic de 75,00 € 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 
4443/2014 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 75,00 € corresponent al 50% de les despeses de llibres i 
material escolar per al curs 2016-2017 per a la família  que figura a l’expedient 
4443/2014 de serveis socials. 

 
 

 
55.Concessió d'ajut econòmic de 244,50€ corresponent al 100% de les despeses de bolquers 
i llet de nadó per a 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 244,50 € corresponent al 100% de les despeses de bolquers 

i llet de nadó per a la família que figura a l’exp. 7399/2014 de Serveis Socials. 
 
 

 
56.Concessió subvencions de l’impost de béns immobles per a les famílies monoparentals i 
persones vídues. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques Socials. 
 
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 subvencions per l’impost de béns immobles per a les famílies 

monoparentals i a les persones vídues per a l’exercici 2016, de conformitat amb 
l’informe de la treballadora Social, a les sol·licituds següents: 

 

R.E.  SUBVENCIÓ 

5757/2016 78,84 € 

5760/2016 754,72 € 

5711/2016 94,31 € 

5805/2016 94,28 € 

5802/2016 97,98 € 

5868/2016 803,05 € 

5916/2016 88,84 € 
5917/2016 68,06 € 
5918/2016 232,08 € 
5979/2016 219,78 € 
5935/2016 136,14 € 
5995/2016 99,84 € 
5996/2016 192,18 € 
5980/2016 133,72 € 
6011/2016 93,28 € 
6008/2016 170,40 € 
6007/2016 572,04 € 
6027/2016 192,91 € 
           TOTALS 4.122,45 € 

 
2. Aprovar la despesa de 4.122,45 euros amb imputació pressupostària  a l’aplicació 207 

23100 48005 Bossa subvenció famílies nombroses i monoparentals del pressupost 
municipal vigent. 

 
3. Denegar la concessió de subvencions de l’impost de béns immobles per a  famílies 

monoparentals i persones vídues, de conformitat amb l’informe de la Treballadora 
social que consta a la part expositiva, a les sol·licituds següents: 

 
R.E. 

5978/2016 

5761/2016 
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5762/2016 

5710/2016 

5709/2016 

5803/2016 

5861/2016 

5913/2016 

5914/2016 

5915/2016 

5991/2016 

5989/2016 

5985/2016 

6009/2016 

6025/2016 

6026/2016 

 
 

 
57.Restar assabentats de la justificació econòmica aprovada  pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental referent als ajuts de menjador atorgats per al curs escolar 2015/2016. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques Socials. 
 
 
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’acord d’aprovació per part del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental de les justificacions de l’Ajuntament de La Garriga corresponents als ajuts de 
menjador per al curs 2015/2016 per un import definitiu de 59.355,70 €, 

 
 

 
 
58.Acceptació recurs tècnic “Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Polítiques d’Igualtat. 
 
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 “Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica” de la Diputació de Barcelona consistent en millorar 
l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les 
despeses de subministraments bàsics i millorar la qualitat de vida de les persones 
beneficiàries. 
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59.Aprovació de la devolució dels ingressos indeguts per una inscripció a la lliga de futbol 
sala d’hivern 2016-2017.    
 
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 devolució dels ingressos indeguts d’una inscripció a la lliga 
d’hivern de futbol sala, d’un import de 650,00€ a nom de Gonzalo Domínguez 
Marina.         

 
 

 
60.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 5 de desembre de 2016 per un 
import de 204.363,40 €  
 
 

 
61.Aprovació de la formalització del conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la 
Direcció General de Protecció civil de la Generalitat de Catalunya, per a la cessió de 
terminals de la Xarxa Rescat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Governació /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.  APROVAR la signatura del conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i la 
Direcció General de Protecció civil de la Generalitat de Catalunya, per a la cessió de 
terminals de la Xarxa Rescat per les comunicacions de l’associació de voluntaris de 
protecció civil de la Garriga. 
 

 

 

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

 
 

62. Correcció errada material Oma 15/2014 
 
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.- Corregir la descripció de la modificació de la llicència promoguda per CROMA 
HERMANAS C.B. continguda en l’acord de la JGL de data 7 de novembre que ha de 
quedar redactat  de la següent forma: 
 
“1/Descripció de l’obra: 
 
Construcció d’un edifici plurifamiliar en testera de deu habitatges i tres locals (un local en 
planta baixa pel carrer del Figaró i dos locals en planta baixa pel carrer Calàbria), 38 
places d’aparcament i 10 trasters al carrer Calàbria 1-11 segons projecte redactat per 
l’arquitecte Sr. Jaume Illan i promogut per Croma Hermanas C. B. 
 
L’edifici se situa a l’emplaçament del Pla De Millora Urbana número 1 aprovat 
definitivament en Plenari Municipal de data 27 d’abril de 2011. La reparcel·lació amb 
cessió de vialitat va ser aprovada definitivament en data 12 d’agost de 2013. 
 
Modificació de llicència  
 
Pel que fa al projecte executiu les diferències entre el projecte bàsic que va obtenir 
llicència d’obres i el projecte executiu, segons memòria aportada, son: 
 

- Es modifica l’accés a l’aparcament (a nivell del primer soterrani) que suposa 
també la reducció de l’espai del local en aquest nivell. 

- Es modifica la façana del carrer Torrent de la Sínia per fer aquest accés. 
- S’amplia l’habitació principal i es redueix l’habitació 1 del 1r 2a de l’escala A. 
- No s’ha enderrocat la paret mitgera amb el cinema per seguretat i ha 

comportat reajustar les mides dels habitatges 1r 3a i 2n 3a de l’escala A. 
- S’ha realitzat una nova distribució dels habitatges 2n 1a i 2n 2a de l’escala A. 
- S’afegeix un nou habitatge a la planta baixa de l’escala B. 
- S’amplia cuina, s’elimina un bany i es dona accés al safareig des de la cuina a 

l’habitatge 1r3a de l’escala B. 
 
S’ha detectat també de la revisió dels plànols que: 

- Es modifica la col·locació de les plaques solars. 
- Es modifica una obertura de la façana interior (alçat secció T4) 
- Es crea un nou local a la planta baixa. 
- Ha canviat de lloc el traster núm. 10. 
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Els canvis exposats comporten l’anul·lació dels plànols del projecte bàsic que va servir per 
l’atorgament de la llicència que queden ara substituïts pels plànols del projecte executiu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


