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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 25 DE 
JULIOL 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 
25 DE JULIOL 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 11 de juliol de 2016. 
 
 
 

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

A) (Oma 13/2016).   

Descripció de l’obra 
Construcció de rampa i instal·lació d’aparell elevador promogut per la Sra. Lina 
Puigdomènech Morales,  expedient d’obra major O.Ma. 13/2016, situat al carrer Ronda 
Carril, 57 de la Garriga, segons projecte bàsic redactat per Francesc Garcia Viñas 

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 

Ronda Carril, 57 
 

2016/00007685 

2016/020/0000121 

ICIO 82.02 

Taxa 
Oma 

128.90 

 
 
 



 

      JGL 25/7/2016                                                                       2 

 

 
3. Obres Menors 
 
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 llicència d’obra menor a: 

A)  (OMe 14/2016) 
Descripció obra 

Execució de reixa de recollida d’aigües i  connexió al clavegueram. ubicada al Carrer 
Negociant, 3 de la Garriga. 

B)  (OMe 81/2016) 
Descripció obra 

Substitució porta actual per una de basculant, adaptació vorera per a entrada de vehicles i 
placa de gual.al  carrer Nord 5, local 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 

Carrer Negociant, 
3 

2016/7680 

2016/020/000120 

ICIO 

 
36.32€ 

Taxa OMe 

 
28.50€ 

Taxa 
clavegueram 

143.36€ 

Carrer Nord 5, 
local 

2016/020/000125 

2016/000000770 

 

2016/015/000016 

2016/000007701 

ICIO 

 
26.40€ 

Taxa OMe 

 
28.50€ 

Tramitació 
placa gual 

15€ 



 

      JGL 25/7/2016                                                                       3 

 

 
4. 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 80/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al carrer Impremta 30 de la Garriga. 
 
B) (OMe 82/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa de 18ml x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats al 
carrer Can Tarrés  48 La Garriga   
 
C) (OME 44/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa, estesa de cablejat i instal· lació de CD per tal d’ampliar la xarxa 
elèctrica 
 (Referència: SCE-529318 Exp. 210380) al carrer Joan Brossa 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Impremta 30 2016/00007212 
2016/020/000115 

ICIO 
 8.15€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Can Tarrés 48 2016/00007677 
2016/020/000118 

ICIO 
 50.43€ 

Taxa 
OMe 

 
28.50€ 

Joan Brossa 4 2016/7679 
2013/020/119 

ICIO 
 96.00€ 

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 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 
4084/2016 Passeig 14 150€ 

4084/2016 Passeig 14 22.212,96 

4059/2016 Urb. Fournier 15 150€ 

3883/2016 Calàbria 99 150€ 

3935/2016 Impremta 64, 4rt 3a 150€ 

3970/2016 Crtra Vic 74 1.520,20€ 

4006/2016 Roselles 4 484€ 

 
 

 
6. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Carretera Ametlla 25 

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 al Espai La Garriga, SL per les obres de construcció d’habitatge 
unifamiliar al Carretera de l’Ametlla, 25 de la Garriga. 

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

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Ctra. Ametlla, 25 2016/020/000116 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                               
 

 
7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Garbí 3B 

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 al Immaculada Urpina Aragones per les obres de construcció d’habitatge 
unifamiliar al Carrer Garbí 3B de la Garriga. 

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

Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

C/ Garbi, 3 2016/020/000114 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 58,00€ 

                               
 

 

8. Varis 27/2016: Josep Gómez Freire, placa de gual, Passatge Vil·la Romana 97    

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 placa de gual següent a: 
A) (27/2016) 

Descripció 
Placa de gual permanent a Passatge Vil· la Romana 97 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 

390/2016 
Passatge Vil·la 
Romana 97 

2016/015/000013 

2016/00007681 

Tramitació i 
Placa   

15€ 

 
 

 

9. Varis 28/2016: Comunitat Propietaris Pins 4,  placa de gual, Pins 4 08530    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 : 
 

A) Comunitat de propietaris,Pins 4  (28/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Passatge Comunitat de propietaris Pins 4 La Garriga 
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2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública que seguidament es relaciona: 

r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

4061/2016 Pins 4 
2016/015/000015 

2016/00007689 

Tramitació i 
Placa   

15€ 

3. Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 

 
 

10. Aprovació memòria valorada de les obres de rehabilitació d’una antiga casa de 
mestres com a habitatge social 
 
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 memòria valorada dels treballs de rehabilitació d’una antiga casa de mestres 
com a habitatge social al C/Pere Ballús, núm. 25 del terme municipal, per un import total 
de 18.170’00€ (21% IVA inclòs), redactada pels Serveis Tècnics Municipals al juliol de 
2016. 
 
 

 
11. Acta de final d’obra i posada a disposició de les obres de rehabilitació d´una de les 
antigues cases de mestres com habitatge social (Pere Ballús, 13) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’acta de final d’obra i posada a disposició de la rehabilitació 
d’una de les antigues cases de mestres com habitatge social situada al C/Pere 
Ballús, núm. 13, de la Garriga per un import de 30.152,56 € (iva inclòs). 

2. Donar compte del present acord a la directora de les obres, a l’Àrea d’Inventari i a 
l’Àrea d’Intervenció. 
 
 

 
12. Aprovació del projecte de reforma d’espais interiors de la Piscina Coberta 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 inicialment el “Projecte de reforma d’espais interiors de la Piscina Coberta de 
la Garriga”, amb un pressupost d’execució per contracte de  215.757,52 euros (21% IVA 
inclòs), i tenint en compte l’informe emès per l’arquitecta municipal d’acord amb la part 
expositiva d’aquest acord. 
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2.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta dies 
hàbils mitjançant publicació en el BOP, web municipal i exposició al Tauler d’Anuncis, als 
efectes de la presentació d’al· legacions i reclamacions. 

3.- Determinar que de no presentar-se al· legacions, reclamacions i/o suggeriments durant 
el període d’informació pública,  el referit projecte, restarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap altre acord.  Un cop aprovat definitivament el projecte de referència, es 
procedirà a la corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

4.- Donar compte del present acord a la concessionària IGE BCN pel seu coneixement i 
efectes. 

 
13. Estimació recurs de reposició i atorgament de bonificació ICIO a l’exp. Ome 8/2016 
APAFAC. 
 
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.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat contra l’acord de la junta de govern local 
de data 13 de juny de 2016 de conformitat amb les consideracions de la part expositiva i 
l’informe de la tècnica de serveis socials. 
 
2.- Aprovar la bonificació de fins el 95% de l’Impost de Construccions Instal· lacions i 
Obres tal i com preveu en el seu article 6.4 l’ordenança municipal I04, reguladora de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per l’obra menor amb núm. d’expedient 
OMe 8/2016, per a la construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües a l’Avinguda Onze de 
Setembre, 16. 
 
3.- Aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal· lacions i obres  (ICIO) i taxa 
llicència urbanística (T06), segons el detall següent: 
 
Objecte trib. Liquidació Concepte Import 

Av. Onze de 
setembre, 16 

2016/7697 
2016/020/124 

ICIO 175.12€  
Taxa 
Ome 

28,50€ 

 
 

 
14. Correcció errada material Ome 164/2015 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1- Rectificar l’errada material detectada en la llicència de l’Ome 164/2015  aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2016, de l’obra situada a 
l’Avinguda Onze de Setembre, 16, que queda de la següent manera: 
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- Text de la descripció i l’infome de l’obra en l’acord de Junta de Govern Local de data 
22/02/2016: 
 
On deia: 
“Descripció de l’obra: 
Instal·lació de geotèrmia consistent a realitzar 5 perforacions verticals de 120 metres de 
profunditat, mitjançant el sistema de rotopercusió especialitzat, així com una rasa per 
conduir les diferents captacions a una arqueta d’unió. D’aquesta arqueta es canalitzaran 
dos tubs enterrats fins a la sala de calderes de l’edifici Tallers. Dins d’aquest espai s’hi 
instal·larà una bomba de calor geotèrmica que es connectarà al sistema de calefacció ja 
existent actualment a la casa a l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 16  de la Garriga. 
 
Informe: 
Segons l’article 6.6 de l’Ordenança Municipal I04, Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, es preveu una bonificació del 40% en aquells supòsits en que les 
instal·lacions, construccions o obres incorporin voluntàriament sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.” 
 
Ha de dir: 
Descripció de l’obra: 
Rehabilitació interior de l’edifici per tal de crear unes sales de reunió familiar, així com 
millorar les condicions d’accessibilitat creant una rampa i un bany accesible a 
l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 16 de la Garriga. 
Informe 
Segons l’article 6.4 de l’ordenança I04 Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres “4. Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. 
Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”. 
En aquest cas, les obres en sí, no l’entitat, no concorren circumstàncies socials, amb la 
qual cosa no es pot aplicar la bonificació. 
 
L’article 6.5 de l’Ordenança municipal I04, Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, preveu una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones 
discapacitades. 
Les obres atorgades afavoreixen les condicions d’accessibilitat ja que es crea una rampa 
i un bany accessible. 

 
 

 
15. Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del 
sector B-6 “Ampliació P.I. Congost”. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar definitivament la modificació del primer paràgraf de l’article 17 del Estatuts 
Socials, amb el següent redactat: 
“La Junta de Delegats estarà integrada per un màxim de cinc membres. Els càrrecs dins la 
Junta seran President, Secretari, Vocal representant de l’Administració, Vocal Tresorer i 
1 Vocal més.”  
 
 

 
16. Assabentat transmissió llicència obra major O. Ma 23/2015 per a la reforma d’un 
edifici de dos habitatges per transformar-lo en un únic habitatges al carrer Impremta, 9-
11,  s/n  
 
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 : 
PRIMER: Restar assabentats de la transmissió de la llicència O. Ma. 23/2015 per a la 
reforma d’un edifici de dos habitatges per transformar-lo en un únic habitatge al carrer 
Impremta, 9-11 atorgada per la resolució de l’alcaldia de data 13/01/2016. 

SEGON.- Requerir a la nova titular de la llicència, per tal que en el termini de deu dies a 
comptar del dia següent a la notificació del present acord aporti l´aval  per valor de 550€ 
per garantir la reparació dels desperfectes de la via pública. 

 
 

17. Llicència de Parcel· lació 4/2016; Rocabuquera, 16 i Bassal, 15 
 
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 : 
Primer.- Concedir llicència de parcel· lació de la finca situada als carrers Rocabuquera, 16 
i Bassal, 15 de la Garriga. 
 
La finca es divideix en dues parcel·les : 
 

- Finca c/Rocabuquera 16, de 180 m2. 
Conté un habitatge de planta baixa més una planta. 

 
- Finca c/Bassal 15, de 120 m2.   

Conté una construcció auxiliar en planta baixa, situada a l’interior de parcel.la.  
 

Condicions de Llicència 
      Condicions generals: 

Indicades en l’annex adjunt 
 
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la parcel· lació esmentada: 
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Objecte tributari  Liquidació Concepte Import  
Rocabuquera, 16 i 
Bassal, 15 2016/7686 

Taxa 
parcel·lació 92.80€ 

                                              
 
 

 
18. Aprovació inicial del Pla especial Urbanístic de l’Asil Hospital 
 
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 inicialment el Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació 
volumètrica de l’Asil Hospital redactat per l’arqui tecte Domènec Parera i Corominas i 
presentat per la  FUNDACIÓ ASIL HOSPITAL DE LA GARR IGA. 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponent a la tramitació i/o aprovació de Plans Parcials o 
especials segons l’epígraf 2.1 de l’article 6 de l’ordenança  T06, que seguidament es 
relaciona: 
 

Subjecte passiu Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

FUNDACIÓ ASIL 
HOSPITAL DE LA 

GARRIGA 

Llerona, Caritat, 
Consell i Doma  

Pla especial 
urbanístic 
de l’Asil 
Hospital 

206,20€ 

 
 
 

 
19. Acceptació preacords Meses de concertació  Pla Xarxa de Governs Locals  2016-2019 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que la Junta de Govern Local de 21 de març de 2016 va acordar sol· licitar les subvencions 
que es detallen a continuació a les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs locals 2016-
2019: 
 

Actuació Subvenció Projecte Any 
execució 

Adequació d’equipaments esportius municipals 100.000 200.000 2016 
Xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva de can 
Noguera 

150.000 550.000 2017 

Rehabilitació de can Luna 150.000 650.000 2017 
Rehabilitació de l’església de la Doma 120.000 170.000 2017 
Reurbanització del carrer Banys, entre els carrers Doma i 
Figueral 

200.000 350.000 2018 
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Vist el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 20 de juny de 2016, pel 
qual s'aprova la proposta de la directora de Serveis de Cooperació Local, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que inclou per a l’Ajuntament de la Garriga els 
preacords següents: 
 

Actuació Subvenció Periodific
ació  

Import 

Adequació d’equipaments esportius municipals 100.000 2017 50.000 
  2018 50.000 
Rehabilitació de can Luna 150.000 2017 150.000 
Rehabilitació de l’església de la Doma 100.000 2018 100.000 
Reurbanització del carrer Banys, entre els carrers Doma i 
Figueral 

200.000 2017 200.000 

Xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva de can 
Noguera 

150.000 2018 150.000 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Acceptar els preacords especificats a la part expositiva de les subvencions de les Meses 

de concertació del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019, de la Diputació de 
Barcelona. 

 
 

 
20. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes d’agost de 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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    2016/00007159     Agost  2016     500,00€   105,00€   605,00€ 
 

 
 

21. Aprovació de les liquidacions pels serveis realitzats al cementiri de La Doma i al 
cementiri nou durant part del mes de maig, juny i part juliol de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
Antecedents de fet 
 
Vista la relació de liquidacions que es presenten pels serveis realitzats per l’empresa funerària 
Monserdà, SA, al cementiri de La Doma i al cementiri nou, durant el mes de maig, juny  i part 
de juliol de  2016, segons el detall següent: 
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expedient Objecte Tributari import 

2016/070/000049 Nínxol 183 Bloc 3 B   75,08 

2016/070/000050 Nínxol 151 Bloc 3 B 75,08 

2016/070/000051 Nínxol 125 andana 8ª 75,08 

2016/070/000052   Nínxol  296 Bloc 5 A 75,08 

2016/070/000053 Nínxol 118 andana 2 b 75,08 

2016/070/000054 Nínxol 222 andana 9ª 75,08 

2016/070/000055 Nínxol 222 andana 9ª 75,08 

2016/070/000056 Nínxol 156 andana 9ª 75,08 

2016/070/000057 Nínxol 453 Bloc 7B  75,08 

2016/070/000058 Nínxol 9 andana 2ª bis 
                     
         75,08 

2016/070/000059 Nínxol 12 andana 9ª 75,08 

2016/070/000060 Nínxol 230 andana 9ª          75,08 

2016/070/000061 Nínxol 110 Bloc 2B 75,08 

2016/070/000062 Nínxol 156 andana 9ª 75,08 

2016/070/000063 Nínxol 53 andana 4ª 75,08 

2016/070/000064 Nínxol 154 andana 3ª 75,08 

   1.201,28€ 
 
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 pels serveis prestats al cementiri de La Doma i al cementiri nou 
durant el període  mes de maig   mes de juny  i part juliol  de 2016, (concepte 
pressupostari  401 30901 ATS.URB.T07.Taxa cementiri municipal) per un total de 
1.201,28€. 
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22. Desestimació recurs de reposició del contracte administratiu especial de gestió del 
servei públic de neteja vigilància, explotació. Consergeria i dinamització del bar del teatre 
El Patronat. 
 
Àrea Funcional: Àrea Cultura. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Desestimar el recurs interposat per als següents motius: 
a. Les factures núm 9 i 10 de data 1 de desembre de 2015 d’imports   41.60 € i 

307,75 € respectivament, ja es van compensar a la resolució de data 8 de 
febrer de 2016, notificada a la interessada en data 24 de febrer de 2016. 

b. Degut a la resolució del contracte com a conseqüència del incompliment del 
contractista, el deute pendent en via executiva, és el que es va acordar  a la 
Junta de data 30 de maig de 2016, és a  dir, 1.507,93 €, corresponents als 
cànons pendents dels mesos de juny, juliol, octubre i novembre de 2015, 
més els 387,20 € corresponents al cànon pendent del mes de gener de 2016, 
que es troba també pendent de pagament, per tant un total de 1.895,13 €.  

c. La factura núm. 11 de data 22 de gener de 2016 d’import 217,60 €, no es 
pot abonar sinó s’ha pagat la totalitat del deute pendent, ja que no es va 
demanar en el seu dia la compensació de l’esmentada factura. 

 
 

 
23. Ingrés de les quotes inicials dels alumnes nous de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, corresponent a la matrícula per al curs 2016/17, durant els mesos de juny i juliol 
de 2016 
 
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. Restar assabentats de l’ingrés per un import total de 3.779,28 €, durant els mesos 
de juny i juliol de 2016, corresponent a les noves matrícules de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues per al curs 2016/17. 

 
 

 
24. Aprovació dels preus públics de les activitats de l’Escola Municipal d’Educació (EME), 
programades per al 1r trimestre del 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. Aprovar els següents preus públics: 
 

Cursos Preu 
 

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES 
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CURSOS 
 
TREU PARTIT AL TEU MÒBIL I TAULETA (8h) 27,00 € 
 
EL NÚVOL, CONEIX ELS NOUS ESPAIS 
DE TREBALL COL·LABORATIU (6h) 20,00 € 
 
EINES 2.0 PER A FER PRESENTACIONS, 
MÉS ENLLÀ DEL POWER POINT (6h) 20,00 € 
 
NOVES FORMES DE CONSUM A INTERNET (6h) 20,00 € 
 

ÀREA DE LLEURE 
 
COM ESCRIURE EL POST PERFECTE (4h) 16,00 € 
 
TALLERS DE MANUALITATS 
 
FEM ELS NOSTRES TAMPONS I ESTAMPEM ROBA (6h) 30,00 € 
 
APRENEM LA TÈCNICA DE L’ESTARGIT (6h) 30,00 € 
 
PREPAREM LA CASA PER AL NADAL (6h) 30,00 € 
 
DECOREM FUSTA (6h) 30,00 € 
 
DECOUPAGE (6h) 30,00 € 
 
TIY DIE (6h) 30,00 € 
 

 

 
25. Atorgament de subvenció a projectes de cooperació i desenvolupament i solidaritat 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la relació de subvencions als projectes de cooperació al desenvolupament 
relacionats a la part dispositiva corresponents a l’exercici 2016: 

 
Títol del projecte Entitat proposta 

10% gestió 
Fons 

1 
Millora de l’accés a l’aigua i sanejament a 
Ayda Teklo, zona rural d’Oromia (Etiòpia) 

Mans Unides 
Vallès 

Oriental 
5.472,00 € 547,20 

2 
Escola de comunicació popular “Votan cop” 
(el cor de la paraula) (Mèxic) 

La Garriga. 
Societat Civil 

19.590,00 € 1.959,00 

3 
Transport escolar al Bajo Lempa 2016 
(Guatemala) 

Institut Vil· la 
Romana / 

12.132,00 € 1.213,20 
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Entrepobles 

4 

Obres de millora de les instal·lacions i 
sensibilització sobre els drets de les persones 
de la tercera edat en situació precària 
(Paraguai) 

Associació 
Yby Terra 

6.008,00 € 600,80 

5 Participació de la dona en la pau (Marroc) 
Associació 
Cultural 
Asilah 

6.560,00 € 656,00 

6 

Rehabilitació de 20 víctimes de mines 
antipersona i actes bèl·lics a Antioquia. 
Comunicació corporativa de sensibilització 
2016 (Colòmbia) 

Fundació Pax 4.506,00 € 450,60 

7 
Promoció de la defensa dels drets humans 
laborals, socials i dels pobles indígenes 
(Guatemala) 

Fundació Pau 
i Solidaritat 

13.232,00 € 1.323,20 

  
TOTAL 67.500,00 € 6.750,00 

 74.250,00 
 
 
 

 
26. Aprovació  de la liquidació del primer trimestre del conveni amb el Consell  Comarcal 
del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació del primer trimestre del conveni per a la prestació del Servei 
d’ajuda a domicili per un import de 3.082,36 €. 

 
 

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

 
28. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, JDM. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JDM en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

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

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

 
31.  Concessió d'ajut econòmic de 383,14 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de febrer i d’abril  de 2016 per a la família que figura 
a l'expedient 2859/2013 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 383,14 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament de llum dels mesos de febrer i abril de 2016 per la família que figura 
a l'expedient 2859/2013 de serveis socials. 

 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 664,26 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mesos d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
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2016/01041 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 664,26€ corresponent al 50 % de les despeses        
d’hipoteca d’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2016 per a la família que figura 
a  l'expedient 2016/01041 de serveis socials. 

 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 575,40 € corresponent al 75 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mesos març i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/03667 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 575,40€ corresponent al 75 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge dels mesos de març i maig de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 2016/03667 de serveis socials. 

 
 

34. Concessió d'ajut econòmic de 795 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mesos de juny i juliol de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
2015/04549 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 795€ corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 2015/04549 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 675 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mesos de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
2013/06805 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 675€ 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 2013/06805 de serveis socials. 
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36. Concessió d'ajut econòmic de 370 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mesos de juny i juliol de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
02887/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 370€ corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 2016/02887 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 621 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mesos de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
00325/2014 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 410€ corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la persona que figura a 
l'expedient 2015/02375 de serveis socials. 

 
 

 
39. Adjudicació del contracte menor per la construcció d’un parc infantil adaptat al parc 
de la Sínia de la Garriga.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
RESTA PENDENT SOBRE LA TAULA PER A UNA MILLOR INFORMACIÓ 
 
 

 
40. Adjudicació del contracte menor  serveis associats de manteniment i suport del 
programari de gestió del fabricant AYTOS 
 
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, a l’empresa AYTOS, amb número de CIF B-41632332,el 
contracte menor dels serveis associats de manteniment i suport del programari de gestió  
per un import de 14.820,00 euros i 3.112,20 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient, sumant 17.932,20 euros.  
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Quart.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte menor amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 303 92600 22707 SOC TIC.Estudis i treballs 
tècnics programari de gestió. Com es tracta d’un contracte plurianual, la despesa es 
desglossa de la següent manera: 
 

• Anualitat 2016, 5 mesos:   7.471,75 euros 
• Anualitat 2017, 7 mesos: 10.460,45 euros 

 
 

 
41.Llicència municipal en règim de comunicació prèvia (expt. 017/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
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. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de centre de massatges, subjecte a 

Comunicació prèvia, en l’immoble situat al C/Can Noguera, núm. 4 baixos d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 36,60m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de centre de massatges, que 

seguidament es relaciona: 
 
Concepte Liquidació/Expt. Import 
 
Comunicació prèvia 
 
 

2016/00007162 
2016/170/000018 
 

237,13€ 
 
 

             
 
 

 
42. Llicència municipal en règim de comunicació prèvia (expt. 018/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de comerç al major i emmagatzematge de 
productes alimentaris, subjecte a Comunicació prèvia, a nom de Luis Fernando 
González Acevedo, en l’immoble situat al C/Llerona, núm. 108 local B d’aquest 
municipi, amb una superfície útil de 78,30m2, que es podrà iniciar sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona titular de la mateixa.   

 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de comerç al major i emmagatzematge 

de productes alimentaris, que seguidament es relaciona: 
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Concepte Liquidació/Expt. Import 
 
Comunicació prèvia 
Informe sanitari 
 

2016/00007161 
2016/170/000015 
 

237,13€ 
277,96 
 

             
 
 

 
43. Renúncia parcial d’un ajut econòmic de la Diputació de Barcelona 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Renunciar a l’import de 47.373,69€ de la subvenció atorgada per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, acceptada en data 21 
d’abril de 2015 d’import total 226.610,65€. 

 
 

 
44. RETIRAT 
 
 

 
45. canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia (expt. 030/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de clínica dental, situada al 

C/Centre, núm. 43 del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de llicència 
en règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

 
2. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de clínica 

dental que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
 

 
2016/0000007544 
2016/170/000043 
 

129,91€ 
 

          
 

 
46.Canvi titularitat llicència municipal en règim de comunicació prèvia (expt. 031/16) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats del canvi de titularitat de l’activitat d’estació de servei, situada a la 

Carretera C-17 Km. 30,27 del terme municipal, el qual s’incorpora a l’expedient de 
llicència en règim de comunicació prèvia de l’esmentat establiment.  

2. Establir que l’autorització s’entén en els termes definits en la llicència concedida en 
data 18 de desembre de 2000, qualsevol modificació en els paràmetres de l’activitat 
caldrà que sigui objecte de nova autorització. 

 
3. Aprovar la liquidació corresponent al canvi de titularitat de l’activitat de comerç al 

detall de carburants per a vehicles que seguidament es relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt. Import 

Canvi titularitat 
 

 
2016/0000007543 
2016/170/000042 
 

129,91€ 
 

 
 

 
47. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
la Garriga per al desenvolupament del programa Pedagògic “EL MONTSENY A 
L’ESCOLA” del parc Natural del Montseny 
 
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. Aprovar el conveni de col· laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

la Garriga per al desenvolupament del programa Pedagògic “EL MONTSENY A 
L’ESCOLA” del parc Natural del Montseny. 

2. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona de 7.700€ a l’aplicació 
pressupostària d’ingressos 402 46100 Parc del Montseny. Programa Educatiu. 

 
 

 
48. Celebració de la setmana de la mobilitat sostenible i segura 2016 
 
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. Manifestar l´adhessió a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura amb la promoció de les activitats especificades a la part expositiva d’aquest 
acord. 

 
 

 
49. Aprovació memòria valorada per a la construcció d’un parc  infantil adaptat a la Sínia 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
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RESTA PENDENT SOBRE LA TAULA PER A UNA MILLOR INFORMACIÓ 
 
 

 
50. Llicència municipal activitats recreatives i espectacles públics sotmesos al règim de 
comunicació (expt. 032/16) 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats i Energia  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’inici de l’activitat de Bar-Cafeteria, subjecte a Comunicació 

Prèvia, a nom de Juan Ureña Monge, en l’immoble situat a la Plaça de Can Dachs, 
núm. 6 baixos d’aquest municipi, amb una superfície útil de 49,41m2, que es podrà 
iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular de la mateixa. 

 
2. Aprovar la liquidació corresponent a l’activitat de bar-cafeteria que seguidament es 

relaciona: 
 

Concepte Liquidació/Expt. Import 
Comunicació ambiental 
Informe sanitari 
 

2016/0007684 
2016/170/000020 
 

288,68€ 
277,96€ 
 

 
     
 

 
51. Ocupació de via pública amb atraccions de fira durant la Festa Major. 
 
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 la via pública per l’activitat de fira d’atraccions de 

Festa Major, els dies 29, 30 i 31 de juliol del 2016. 
 

 
 

52. Ocupació de via pública amb un quiosc hamburgueseria a l’espai del concerts de Festa 
Major. 
 
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 per instal· lar un quiosc hamburgueseria 

de 3x2m a l’espai dels Concerts de la Festa Major, solar de la Doma, els dies 28, 29 i 30 
de juliol 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 2016/7704, número d’expedient 2014/11/87 i import 50,76 €. 
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53. (Bar-Cafeteria); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – desembre. 
 
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 de l’establiment Bar-Cafeteria, per 

instal·la una terrassa amb 10 taules amb cadires davant del seu establiment, situat a la 
plaça de Can Dachs número 6, pel període dels mesos de juliol a desembre del 2016, 
ambdós mesos inclosos. 

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 2016/7703, 
número d’expedient 2014/014/5 i d’import 949,20 €. 

 
 

 
54. Ocupació de via pública amb la venda ambulant de globus per la Festa Major. 
 
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 per a la venda ambulant de globus els dies 

28, 29 i 30 de juliol del 2016, amb motiu de la Festa Major. 
2. Notificar a l’interessat que la realització d’aquesta activitat ambulant no ha 

d’interferir en el desenvolupament dels actes tradicionals que se celebraran en les 
dates autoritzades. 

1. Aprovar la liquidació corresponent a nom del sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.14, de número 2016/011/86, 
número d’expedient 2016/7702 i import 84,21 €. 

 
 

 
55. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Comissió de 
festes del barri de la Plaça Narcisa Freixas per l’any 2016. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana  
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i la Comissió de festes del barri de la Plaça Narcisa Freixas per l’any 
2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48015 Subvencions entitats. Relats de l’Alzina per un import de 800€. 
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56. Aprovació Conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Cineclub la Garriga per l’any 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i l’Associació Cineclub de la Garriga per aquest any 2016. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33700 48000 CUT. Cine club. Mostra de cinema per un import de 3.000€. 

 
 

 
57. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Comissió de 
festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga per l’any 2016. Autorització de la Festa del 
Barri de Sant Ramon. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana  
 
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 signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  la Comissió de Festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga, al carrer 
Cardedeu, per aquest any 2016. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48011 Subvencions entitats. Barri de Sant Ramon per un import de 
2.000€. 

 
 

 
58. Aprovació de l’activitat “El Carrito de Festa Major” el dia 31 de juliol de 2016, 
organitzada per l’entitat El Brou el Mestre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’activitat “El Carrito de Festa Major” el dia 31 de juliol de 2016 a les 
06.45 h, organitzada per l’entitat El Brou el Mestre, amb el següent itinerari: 
Camp dels concerts, Avinguda St Esteve, Creuar carretera Nova, c/ Doma, c/ 
Samalús, Nostra Sra de la Salut, Dr. Vich, Plaça de l’església, c/ Banys, c/ Figueral, 
c/ Llerona, plaça  Dr. Montal, C/ Caritat, Camp de la Sínia. 

 
 

 
59. Aprovació del Protocol d’emergències i seguretat de les nits de Festa Major 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar del Protocol d’emergències i seguretat de les nits de Festa Major 2016 
 
 

 
60. Cessió del Teatre de la Garriga a la Fundació Universitària Martí l’Humà, Aula 
d’Universitat a l’Abast, setembre 2016 –juny 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la cessió del Teatre Municipal de la Garriga al Sr. Jordi Salayet Garcia 
amb NIF 46034644A, actuant en representació de la Fundació Universitària Martí 
l'Humà per portar a terme el cicle de conferències organitzades per l'AUA els 
dimarts de 18.00 h a 20.30 h, els dies 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 
29/12, 13/12, 20/12 de 2016 i els dies 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 
14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6 i 20/6 de 2017, 
d’acord amb la instància de data 14 de juny de 2016 i número de registre 
3405/2016. 

 
 

 
61. Adjudicació de subvencions i ajuts municipals a entitats sense afany de lucre per a la 
realització d’activitats o actuacions culturals 2016. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea de Servei a les Persones. 
Cultura, en el marc de la Normativa General per a la concessió d’aquestes 
subvencions, per un import total del 13.775,64 € segons la relació que s’annexa a 
continuació: 

 
 

NIF entitat  Entitats Activitats  Cost 
activitat 

Importat 
Sol·licitat 

Subvenció 
2016 

G59024208 Agrupació sardanista Aplec hivern de la 
Garriga 

3.560,00 645,00 582,31 € 

 Agrupació sardanista Cicle Audicions 
anuals/audició festa 
major 

4.250,00 1.645,00 549,04 € 

 Agrupació sardanista Festa Sardanista 1.800,00 400,00 400,00 € 
 Agrupació sardanista 60è Aplec sardanes  7.900,00 1.250,00 582,31 € 
     17.510,00 3.940,00 2.113,66 € 
      

G64967664 Assoc. Musical Cor 
Sarabanda 

Renaixement i 
Romanticisme 

11.300,00 650,00 332,75 € 
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     11.300,00 650,00 332,75 € 
        

G58494576 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Ofici Puiggraciós 90,00 45,00 45,00 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Flama Canigó 800,00 400,00 400,00 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Diada Social 1.300,00 650,00 443,22 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Castanyada popular 500,00 250,00 250,00 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Concurs fotografia 1.500,00 750,00 443,22 € 

 Centre Excursionista 
Garriguenc 

Mostra pesebres 700,00 350,00 350,00 € 

     4.890,00 2.445,00 1.931,44 € 
        

G59427740 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Concert Creu 450,00 108,00 108,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Trobada nacional Pueri 
Cantores 

1.600,00 800,00 359,37 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Corpus 50,00 25,00 25,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Concert Fi curs 500,00 250,00 250,00 € 

 Escolania Parroquial 
Sant Esteve 

Concert Nadal 1.000,00 500,00 492,47 € 

     3.600,00 1.683,00 1.234,84 € 
        

G58078205 Assoc. Casino de la 
Garriga 

Concert a l’aire lliure i 
concert pop-rock 

1.700,00 700,00 222,94 € 

 Assoc. Casino de la 
Garriga 

Celebració castanyada 
amb ball orquestra 

500,00 200,00 200,00 € 

 Assoc. Casino de la 
Garriga 

Concert “Oh happy 
day!” 

900,00 400,00 219,61 € 

    3.100,00 1.300,00 642,55 € 
        

G62408224 Associació Puntaires 
la Garriga 

Trobada Puntaires la 
Garriga 

1.400,00 1.400,00 492,47 € 

 Associació Puntaires 
la Garriga 

Butlletí puntaires num 
34 i 35 

900,00 500,00 292,82 € 

 Associació Puntaires 
la Garriga 

Patrons puntaires juliol 
2016 

1.300,00 1.300,00 492,47 € 

 Associació Puntaires 
la Garriga 

Participació concurs 
internacional de puntes 
“Dalí” 

80,00 80,00 40,00 € 

 Associació Puntaires 
la Garriga 

Mostra Internacional 
d'Art Tèxtil (amb 
Fornells Pla-Conxa 
Sisiquella) 

535,00 535,00 267,50 € 
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     4.215,00 3.815,00 1.585,26 € 
        

G65982985 Assoc. El Pou Calent Conferències 1.000,00 500,00 279,51 € 
 Assoc. El Pou Calent Audicions de J.S, Bach 750,00 375,00 279,51 € 
 Assoc. El Pou Calent Visites (Vic i Sitges) 600,00 300,00 212,96 € 
 Assoc. El Pou Calent Taller poesia 

teatralitzada 
250,00 175,00 125,00 € 

 Assoc. El Pou Calent Concert Música 600,00 300,00 212,96 € 
     3.200,00 1.650,00 1.109,94 € 
      

V59568329 Societat Coral Aliança Participació Aplec 
Anual caramellaires S. 
Julià Vilatorta 

418,00 100,00 100,00 € 

 Societat Coral Aliança Concert Escolapis Sarrià  500,00 250,00 250,00 € 
     918,00 350,00 350,00 € 
        

G63837744 Assoc. Cultural Asilah Visita president Comuna 
Sahel Chamali 

229,50 229,50 114,75 € 

 Assoc. Cultural Asilah Jornada “Paper de ,a 
Dona en la Pau” 

1.100,00 550,00 465,85 € 

     1.329,50 779,50 580,60 € 
        

G65328742 Assoc. La Garriga 
Secreta 

Edició publicació llibre-
catàleg 

500,00 250,00 199,65 € 

     500,00 250,00 199,65 € 
        

G65884322 Assoc. d'Arts 
escèniques el Gremi 

El puntet. Concert 6 
juliol 

400,00 200,00 200,00 € 

 Assoc. d'Arts 
escèniques el Gremi 

El puntet. Concert 13 
juliol 

400,00 200,00 200,00 € 

 Assoc. d'Arts 
escèniques el Gremi 

El puntet. Concert 20 
juliol 

400,00 200,00 200,00 € 

 Assoc. d'Arts 
escèniques el Gremi 

El puntet. Concert 27 
juliol 

400,00 200,00 200,00 € 

     1.600,00 800,00 800,00 € 
        

G59307421 Coral Ariadna Curs tècnica musical i 
tècnica vocal 

1.800,00 520,00  99,83 € 

 Coral Ariadna Concert de Nadal 3.515,00 1.415,00 366,02 € 
     5.315,00 1.935,00 465,85 € 
        

G65854028 Assoc. Cultural la 
Gatzara 

Xerrada conferència 
Martí Boada 

200,00 200,00 100,00 € 

 Assoc. Cultural la 
Gatzara 

Taula rodona “Els 
pastors del s. XXI” 

100,00 100,00 50,00 € 

 Assoc. Cultural la 
Gatzara 

Contes del Montseny 200,00 200,00 100,00 € 

 Assoc. Cultural la Concert i xerrada 500,00 350,00 250,00 € 
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Gatzara Guillem Balla 
 Assoc. Cultural la 

Gatzara 
Vermut poètic i musical 
Didac Rocher 

350,00 300,00 175,00 € 

     1.350,00 1.150,00 675,00 € 
        

G61491924 Classic Car La 
Garriga 

Organització 
esdeveniments cotxes 
clàssics (Rally La 
Garriga-Puigcerdà) 30/9 

7.700,00 1.200,00 532,40 € 

     7.700,00 1.200,00 532,40 € 
        

G08996381 Assoc. Gent Gran 
Esplai  

Sortida al Liceu/Sortida 
cultural a l'Auditori 
Nacional de 
Catalunya/Sortida al 
Palau de la Músic de 
Barcelona/3 sortides al 
Teatre (4rt trimestre) 

10.000,00 3.350,00 99,83€ 

 Assoc. Gent Gran 
Esplai 

Fi curs, Jornada de 
portes obertes 

3.000,00 1.500,00 299,47 € 

     13.000,00 4.850,00 399,30 € 
        

G66469149 Assoc. Magnètica Híbrit (esdeveniment 
multidiscilinar) 

2.000,00 1.000,00 266,20 € 

     2.000,00 1.000,00 266,20 € 
        

G66298704 Casal Popular la Torre 
del Fanal 

Poesia i música acció 
per a la difusió de la 
cultura 

260,00 180,00 130,00 € 

     260,00 180,00 130,00 € 
        

G66005448 Assoc. la Garriga 
Balla 

Músiques 1.000,00 500,00 266,20 € 

 Assoc. la Garriga 
Balla 

Monitoratge 320,00 160,00 160,00 € 

     1.320,00 660,00 426,20 € 
        

2. Adjudicar les subvencions per material inventariable, en el marc de la Normativa 
General per a la concessió d’aquests subvencions, per un import total del 5.224,36 € 
segons la relació que s’annexa a continuació: 

 

ENTITAT ANY 
2016 Material 2016 COST IMPORT 

SOL·LICITAT  

Subvenció 
material 

2016 
Assoc. Puntaires de 
la Garriga 

25 marcs de 50x50 
(Mostra art tèxtil) 400,00 €          200,00 €  196,31 € 

Escolania Parroquial 
St Esteve La Garriga 

Orgue Viscount 
2.000,00 €      1.000,00 €  981,56 € 

Arts escèniques el Material escenari, so, 2.300,00 € 1.150,00 € 1.128,79 € 
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Gremi llums i música 
Societat Coral 
l’Aliança 

Uniformes 
920,00 € 460,00 € 451,52 € 

Amics del Jazz Material de so 3.500,00 €  1.750,00 € 1.717,73 € 
La Garriga Balla Material pel ball 325,00 € 162,50 € 159,50 € 
Assoc. Gent Gran 
Esplai 

Il.luminació Aula 
teatre i remodelació 
escenari 300,00 € 150,00 € 147,24 € 

Assoc. Gent Gran 
Esplai 

Aparell de tv 55” 
900,00 € 450,00 € 441,71 € 

   5.322,50 € 5.224,36 € 
 
 

 
62. Aprovació de les liquidacions de la lliga de futbol 7 de la Garriga 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
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 de les inscripcions de la lliga de futbol 7 de la Garriga 2016, 
per un import de 1.250,00€, que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 
ESP. P03 Preu públic. Lliga de futbol 7. 

 
 

 
63. Autorització assistència al curs “Kinesiologia i aprenentatge” 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la inscripció al curs “Kinesiologia i aprenentatge”, que s’impartirà els dies 

5 i 6 de setembre de 2016 de 9:30 a 13:30 h, amb un total de 8 h de durada.  
2. Imputar la despesa de 480 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 100 

92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral 
 
 

 
64. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils, Montserrat Negre. 
 
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: 
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Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

09/07/2016 

 

2,5 

  
           

45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 
 

 
65. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils; Núria Masó 
 
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 : 
Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes civils 
Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 
 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Administrativa 
d’Urbanisme 

(C1) 

Matrimoni 
civil 

15/07/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 

 
66. Nomenament de l’equip directiu de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Nomenar al nou equip directiu de l’EMAD per termini de tres anys amb efectes des de 

l’1 de setembre de 2016 i fins al 30 de juny de 2019, sempre que coincideixi amb la 
legislatura d’aquest equip de govern, no es justifiqui la necessitat d’un canvi per 
pèrdua de confiança o l’equip no presenti de manera individual o grupal la seva 
renúncia. 

 
 

 
67. Aprovació del pagament del Fons Social 2015 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el repartiment i distribució del Fons Social exercici 2015, realitzat 
pel Comitè Unitari de Personal, d’acord amb la relació que s’adjunta a 
l’expedient. 

 
 

 
68. Sol·licitud de dues subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació dintre del Pla únic d’Obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 
2016-2017,  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions públiques i 
habitatge, de conformitat amb allò que disposa el decret 273/2016, dues 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, 
dintre del Pla únic d’Obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 
2016-2017, de conformitat amb la memòria descriptiva adjunta on consten 
les actuacions a finançar. 

 
 

 
69. 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  25 de juliol de 2016 per un import 
de 346.129,71 €  
 
 

 

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

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

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

2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 
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70. Obra Major (Oma17/2016); Manel Raspall, 4 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 17/2016).   

Descripció de l’obra 
Reforma d’un edifici plurifamiliar d’habitatges sit uat  al carrer Manuel Raspall, 4 de la 
Garriga, promoguda per Artur Payarol i Garcia, expedient d’obra major O.Ma. 17/2016, 
corresponent a la situat segons projecte bàsic i executiu. 
 

2.Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 
13, ordenança  T06, impost construccions instal· lacions i obres ordenança I04 , i taxa 
clavegueram ordenança T15,  que seguidament es relaciona: 

 

Objecte tributari Liquidació 
Concept

e 
Import 

Manuel Raspall, 4 

2016/7706 

2016/020/126 

Taxa 
Oma 

128,90€ 

ICIO 4.660,86€ 
 
 

 

 


