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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 27 DE 
JUNY DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, D E 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
27 DE JUNY 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 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 de juny de 2016. 
 

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

A)  (OMe 65/2016) 
Descripció obra 
Arranjament de sota balcons i reparacions puntuals de façana mitjançant escala de mà al carrer 
Samalús 27 de la Garriga. 
 

B) (OMe 68/2016) 
Descripció obra 
Tallar un pi al Passeig 64, 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 

Samalús 27 2016/00006709 
2016/020/000097 

ICIO 
 9,95€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Passeig 64 2016/00006711 
2016/020/000098 

ICIO 
 20,00€ 
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3. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 67/2016) 
Descripció obra 
Desplaçar 3-4 cm pal de fusta existent ja que interfereix en la construcció d’una tanca d’una 
parcel· la al Passeig 123 de La Garriga. 
 
B) (OMe 69/2016) 

Descripció obra 

Obertura de cata de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats al 
carrer Rocabuquera 40 de la Garriga. 
 
C) (OMe 70/2016) 
Descripció obra 
Obertura de rasa per substituir canonada existent de plom per una de polietilè al carrer Impremta 
12 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: 
 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig 123 2016/00006712 
2016/020/000099 

ICIO 
 0€ 

Taxa 
OMe 
 

0€ 

Rocabuquera 40 2016/000006715 
2016/020/0000101 

ICIO 
 8,15€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Impremta, 12 2016/00006716 
2016/020/0000102 

ICIO 
 73,41€ 

Taxa 
OMe 28,50€ 
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4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 
3392/2016 Sant Jordi, 27 150€ 

3427/2016 Banys, 132, 1r 2a 150€ 

 
 

 
5. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 
2753/2016 Banys, 14 500€ 

2968/2016 Banys, 23 350€ 

3111/2016 Sancho Marraco, 29 601,01€ 

3336/2016 Anselm Clavé, 14 350€ 

 
 

 
6. Comunicació Obres local comercial, Calàbria 174-176, pb, escola de música, (Exp. 
2/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al carrer Calàbria 174-176, pb, 
de la Garriga per tal d’adequar-lo com a escola de música (Exp. 2/2016) 
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7. Denegació OMe 64/2016: instal·lació 2 pals de fusta carrer Guinardó 11-13. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Denegar la sol·licitud de llicència per a la instal·lació de dos pals de fusta al carrer 
Guinardó 11-13 de la Garriga (Ome64/2016). 

 
 

8. Denegació recurs contra la liquidació d’ICIO Provisional . Oma 5/2015 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Denegar el recurs de reposició interposat en dat 25 de maig de 2016 i número 
de registre d’entrada 2658/2016, relatiu a la liquidació provisional de l’ICIO de 
l’Oma 5/2015 del carrer Les Roques, 22 de la Garriga pels motius exposats en 
la part expositiva del present acord. 

2. Revocar d’ofici  la liquidació de l ‘ICIO efectuada en base al mòdul  d’ICIO de 
486€/m2 l’ICIO núm 2016/0000003926 per un import de 124.115,30€ i liquidar 
el nou ICIO provisional en base al mòdul 482€/m2 resultant la nova liquidació 
provisional núm.2016/00006734 per un import de 123.222,67€.  

 
 

 
9. Primera ocupació sotmesa a règim de comunicació, Rocabuquera, 48. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 comunicació 
prèvia al carrer Rocabuquera, 48 de La Garriga. 

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

Rocabuquera, 48 2016/020/000103 
Assabentat de 
primera ocupació 58€ 

                         
 

 
10. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 6/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
ANTECEDENTS : 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 58 andana 1 del 
Cementiri de la Doma. 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/00006737, exp. 2016/070/000044 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit  

3. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 189 andana 9 del 
Cementiri de la Doma. 

4. Aprovar  la liquidació número 2016/00006738, exp. 2016/070/000045 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit  

5. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 190 andana 9 del 
Cementiri de la Doma. 

6. Aprovar  la liquidació número 2016/00006739, exp. 2016/070/000046 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit  

7. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 47 andana 3 del 
Cementiri de la Doma. 

8. Aprovar  la liquidació número 2016/00006740, exp. 2016/070/000047 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit  

9. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 45 andana 1 del 
Cementiri de la Doma. 

10. Aprovar  la liquidació número 2016/00006741, exp. 2016/070/000048 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit  

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

12. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió tributària, oficina de la Garriga als 
respectius efectes tributaris. 

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

 
11. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 5/2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 82 andana 8 del 
Cementiri de la Doma. 

2. Aprovar  la liquidació número 2016/00006533, exp. 2016/070/000043 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit 

3. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 175 andana 8 del 
Cementiri de la Doma. 

4. Aprovar  la liquidació número 2016/00006532, exp. 2016/070/000042 i import 6,42 €, 
per expedició del respectiu títol expedit. 

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

6. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió tributària, oficina de la Garriga als 
respectius efectes tributaris. 

7. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
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12. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – agost 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública del Bar Restaurant Can Xavi, per 

instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els mesos de juliol i agost 
del 2016. 

2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai 
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2016/00006720, número 
d’expedient 2012/014/0000012 i d’import 316,40 €. 

 
 

 
13. Quintairas SL (Bar Cafés Caracas); ocupació de via pública amb taules i cadires. 
Juliol - desembre 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a Quintairas SL, el bar Cafés Caracas, 

per instal· lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 6, pel període del 15 de juliol del 
2016 al 14 de gener del 2017. 

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 2016/000006719, número 
d’expedient 2016/014/0000001 i d’import 949,20 € (10 taules, 6 mesos). 

 
 

 
14. Obres de millora de la xarxa 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les obres de millora a la xarxa d´abastament d´aigua 
2. Determinar que  l’execució de les vuit primeres obres, que es detallaran a sota, les 

portarà a terme l’empresa concessionària del servei d’aigua potable, amb càrrec a 
la partida d’inversions de la concessió del servei municipal:  
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Passatge Dachs         5.973,69 € 
Carrer Conxa Cisquella     4.940,35 € 
Carrer del Nord       7.849,00 € 
Carretera de l’Ametlla      3.685,54 € 
Ronda del Carril    13.895,00 € 
Carrer Cardedeu      9.500,00 € 
Carrer el Passeig      5.500,00 € 
Legalització pou Tremolencs        552,00 € 
 

3.Determinar que  l’execució de l’ última obra, que es detalla a sota, a l’empresa 
concessionària del servei d’aigua potable, amb càrrec a la partida amb càrrec al fons de 
reposició 2016: 

Carrer Calàbria    66.852,22 € 

4. Establir que l’adjudicatari està obligat al compliment sota la seva responsabilitat de les 
disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social i qualsevol altra de caràcter 
general aplicable. 

 
 

15. Modificació del contracte de gestió de servei públic de manteniment de gestió i control 
de les zones d’estacionament regulat per limitació horària de pagament (zona blava) i 
gratuïtes (zona vermella) de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Modificar el contracte de gestió indirecta sota la modalitat de concessió del servei 
públic de manteniment de gestió i control de les zones d’estacionament regulat per 
limitació horària de pagament (zona blava) i gratuïtes (zona vermella) de la Garriga,per 
raons d’interès públic, consistent en instaurar el funcionament del servei també durant el 
mes d’agost. 
 

 
 

16. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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  

Administrativa 
de Secretaria 

(C1) 

Matrimoni 
civil 

11/06/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

Secretaria de 
l’Alcaldia 

(C2) 

Matrimoni 
civil 

10/06/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 5 
  
       

 
 90,16€ 

 
 

 
17. Aprovació de la pròrroga de l´equip directiu EMAD fins el 31 d’agost de 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Prorrogar el nomenament de l’actual equip directiu de l’EMAD des del 30 de juny 
de 2016 i fins el 30 d’agost de 2016. 

2. Aplicar el complement mensual que correspon en cada cas, segons el detall: 
 

Càrrec Complement 

Direcció 237,50 € 

Cap d’Estudis 171,00 € 

Secretària 
Acadèmica 

171,00 € 

 
 

 
18. Complement per funcions de secretari accidental al tècnic mitjà de Via Pública (grup-
A2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Abonar al tècnic assessor de Serveis Territorials (grup A2), per desenvolupar la 
totalitat de les tasques de secretari accidental des del dia 1 al 13 de juny de 2016, la 
quantitat diferencial de 794,47 €, amb càrrec a la partida 16 103 92000 15000 
FHE.SEI.SEC. Inc.Rend.C. Productivitat. 

 
 

 
19.  Autorització cursos de reciclatge professorat EMAD 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar l’assistència del següent personal als cursos que s’indiquen: 

 
Personal fixe: 

CURS LLOC HORES DATES COST 

Formas y 
visiones de la 

Sociedad digital 

UB. 
Barcelona 

9:30 h a 14 h 
(20h) 

De l’11 al 15 
de juliol 

167 € 
no pagat 

Curs de 
realització de 

vídeo amb 
càmera reflex 

Sergi Riera 
10 h a 13 h 

(12h) 

Del 27 de 
juny al 6 de 

juliol 

340€ 
no pagat 

Imatge i 
llenguatge 

visual 
UOC 

On line 
(150h) 

Segon 
semestre curs 

16/17 

398,80 € 
no pagat 

Publicacions 
digitals 

EASD Vic 
9:30 h a 13:30 

h 
(25h) 

Del 30 de 
juny al 8 de 

juliol 

Subvencion
at 

departamen
t 

Curs de Disseny 
Gràfic 

Escola 
ESPAI 

On line 
(200h) 

Segon 
semestre curs 

15/16 

595 € 
pagat 

Ilustración para 
no ilustradores 

Domestika 
On line 
(60h) 

On line 
(de juny a 

juliol) 

29,90 € 
no pagat 

Diseño de 
pictogramas 

On line 
(de juny a 

juliol) 

29,90 € 
no pagat 

Fotografia 
creativa i 

fotocomposición 

On line 
(de juny a 

juliol) 

29,90 € 
no pagat 

 
Personal no fixe: 

CURS LLOC HORES DATES COST 

Creació revistes 
digitals per a 

Ipad i Android 
(4a edició) 

Escola Bau 
10:30 h 

a 13:30 h 
(24h) 

Del 4 al 14 
de juliol 

285 € 
no pagat 

 

Creació de 
Botigues  

On-line amb 
Prestashop 

Ins. Carles 
Vallbona 

9:30 a 13:30h 
(25h) 

Del 4 al 8 
de juliol 

Subvencionat 
departament 

Curs de 
realització de 

vídeo amb 
càmera reflex 

Sergi Riera 
10 a 13 h      

(12 h) 

Del 27 de 
juny al 6 de 

juliol 

240 € 
no pagat 
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20. Modificació de jornada laboral i complement de productivitat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la modificació de l’horari de treball operari de la brigada, des del 30 de maig 

de 2016 i fins al 30 de juny de 2016 amb un horari de 07:00 a 13:30 h de dilluns a 
divendres i 6 hores repartides en dues tardes en funció de les necessitats del servei. 

2. Aprovar l’abonament d’un complement de productivitat de 142,51 € bruts mensuals 
per 12 pagues, des del dia 30/05/2016 i fins al 30 de juny de 2016. 

 
 

 
21. Gratificacions extraordinàries complementàries personal UOS en motiu de la 
celebració de la diada de Corpus 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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, per raó de la festivitat de Corpus: 
 

Càrrec 

H. 
Diurn

a 
Norm

al 

H. 
Diurna 
Festiva 

H. 
Nocturna 
Festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Cap UOS NO COBRAR, COMPENSAR 
Oficial paleta  6,00  108,18 € 

Operari de 
brigada 

 7,00  126,21 € 

Operari de 
brigada 

 3,50 7,00 210,32 € 

Operari de 
brigada 

 3,50 7,00 210,32 € 

Conductor  3,50 7,00 210,32 € 
Oficial 

electricista 
3,00   49,56 € 

Oficial paleta NO COBRAR, COMPENSAR 
Oficial pintor  3,50 7,00 210,32 € 

Operari de 
brigada 

 3,50 7,00 210,32 € 

Oficial paleta  3,50 7,00 210,32 € 
Oficial paleta  3,50 7,00 210,32 € 

 3 37,50 49 1.756,19 € 
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22. Regularització de la diferència retributiva pel concepte del complement de destí, 
tècnica mitjana de Serveis Econòmics 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar a la tècnica mitjana de Serveis Econòmics, els endarreriments pel concepte del 

complement de destí corresponents al període d’abril de 2012 a gener de 2016 per un 
import de 5.323,18 € bruts, que es farà efectiu a partir del mes de juliol de 2016 en 
diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social. 

 
 

 
23. Aprovació ajut de menjador escolar curs 2016 per a un infant de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la despesa per un import total de 226,68 € en concepte d’ajut de 
menjador escolar per a un infants de la Garriga i segons el següent detall: 
 

Escola Mesos Import 
Escola Giroi Abril 133,98 € 
Escola Giroi Maig 92,70 € 
TOTAL  226,68€ 

 
 
 

 
24. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a, JCG. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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. JCG en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
25. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   no 
conductor/a, GMR. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. GMR en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
26. Concessió d'ajut econòmic de 183 € corresponent al 75% de les despeses de transport  
per a poder assistir al centre de formació per el fill de la persona que figura a l'expedient 
2014/03246 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 183 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

per la família que figura a l'expedient 2014/03246 de serveis socials. 
 
 

 
27. Sol· licitud d’ajut econòmic extraordinari per fer front al pagament del Campus de 
bàsquet per 5 menors. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
                        

1. Aprovar l'ajut econòmic extraordinari de 500 € corresponent a les despeses del 
Campus de bàsquet que organitza el Club Bàsquet La Garriga, des del dia 25 de 
juny fins al 29 de juliol, per a les famílies que  tot seguit es detallen: 

 
 

NEN/-A PREU 
2012/02354 100 
2012/02354 100 
2013/04406 100 
2016/01041 100 
2016/01041 100 

Total 500 
 
 

 
28. Sol·licitud d’ajut econòmic per fer front al pagament del casal d’estiu multiesportiu 
per 3 menors.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
                         
1. Aprovar l'ajut econòmic extraordinari de 642 € corresponent a les despeses del Casal 

d’Estiu multiesportiu que organitza l’empresa Descobrir Món, des del dia 22 de juny 
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fins al 29 de juliol a l’Escola Pinetons, per a les famílies que  tot seguit es detallen: 
 

 
NEN/-A MULTIESPORTIU  

2015/02870  214 € 
2012/04732  214€ 
2015/05395 214€ 

TOTAL 642 € 
 
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 144,06 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de març i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 2013/09717 de serveis socials. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 144,06 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de març i d’aigua del mes d’abril de 2016 per 
a la família que figura a l'expedient 2013/09717 de serveis socials. 

 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 340,89 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de juny, gas i d’aigua del mes d’abril de 2016 per a la 
família que figura a l'expedient 2012/03150 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 340,89 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de juny, gas i d’aigua del mes d’abril de 2016 
per a la família que figura a l'expedient 2012/03150 de serveis socials. 
 

 
 

31. Concessió d'ajut econòmic de 463 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2015/05236 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 463 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i abril de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2015/05236 de serveis socials. 
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32. Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de maig i juny de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2013/01574 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 del mes de maig i de juny de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2013/01574 de serveis socials. 

 
 

 
33. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes de març i abril de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3343/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes de març i abril de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 3343/2016 de serveis socials. 

 
 

 
34. Concessió d'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2013/06902 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2013/06902 de serveis socials. 

 
 

 
35. Concessió d'ajut econòmic de 562,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2014/00809 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 562,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2014/00809 de serveis socials. 

 
 

 
36. Concessió d'ajut econòmic de 400 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/04415 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 400 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2012/04415 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 412,44 € corresponent al 75% de les despeses del Club 
esportiu natació de Granollers a la família que figura a l'expedient 2016/02090 de serveis 
socials. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 412,44 € corresponent al 75 % de les despeses del 
Club esportiu natació de Granollers a la família que figura a l'expedient 
2016/02090 de serveis socials  

 
 

 
38. Concessió d'ajut econòmic de 473,06 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca 
d’habitatge del mes d’abril i de maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
2013/02282 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 473,06 € corresponent al 50 % de les despeses 
d’hipoteca d’habitatge del mes d’abril i maig de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 2013/02282 de serveis socials. 

 
 

 
39. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre AEE Manuel Blancafort i 
L’Ajuntament de La Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar  el conveni  de col· laboració entre l’Associació Escolar Esportiva Manuel 

Blancafort i l’Ajuntament de la Garriga. 
2. Aprovar la despesa de 700,00 €(IVA inclòs) corresponent a les despeses del vetllador 

que contracta el Casal d’Estiu de l’AEE Manuel Blancafort per a integrar a dos 
menors amb discapacitats. 

 
 

 
40. Aprovació de la Programació Estiu 2016 de l’Àrea de Servei a les Persones. Joventut. 
Aprovació preus públics. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la programació de l’estiu Jove 2016 de l’Àrea de Joventut. 
2. Aprovar la despesa de 2.000 € d’aquesta programació del pressupost de l’exercici 

2016. 
 

 
41. Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la 
Fundació Fornell-Pla i Conxa Sisquella 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Cultura  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’addenda  al conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
la Fundació Fornell-Pla i Conxa Sisquella per aquest any 2016, tal i com indica en 
el punt primer:”   
 

“Aquest suport econòmic està destinat a facilitar la recerca, la conservació i la difusió del 
fons històric, artístic i documental, així com al manteniment i funcionament ordinari de 
la institució quant a la gestió administrativa, sense la qual la Fundació no pot dur a 
terme els objectius del conveni explicitats en el punt II, afavorint les millores que 
garanteixin un marc adequat a les peces i obres exposades, a la documentació, i a les 
prestacions que eventualment pugui oferir la Fundació (celebració d’actes, cessió d’usos, 
etc).” 
 

  
 

42. Aprovació Cicle activitats “La Garriga Nits d’estiu”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
Antecedents de fet 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el cicle d’activitats “La Garriga nits d’es tiu” que es portarà a terme els 

dies 8, 15 i 22 de juliol i 9 de setembre de 2016 a la plaça de l’Església , d’acord 
amb el següent programa: 
 
• Divendres 8 de juliol: a partir de les 22h Òpera, el Liceu a la Fresca. (activitat 

aprovada per la Junta de Govern del 22 de febrer del 2016). 

• Divendres 15 de Juliol: A partir de les 22h Concert amb Joan Garriga i Madjid 
Fahem. Coorganització amb l’entitat El Brou del Mestre. Horari: de 22 a 02h 

• Divendres 22 de juliol: A partir 21’30h: Anem de marxa (concert per la Marxa 
SOM i la Marxa pels Drets Socials del Vallès Oriental) + Guanyador del 
concurs de bandes locals (facebook)+ Trocamba Matanusca+ Sigelpa. 
Coorganització amb l’entitat Associació de Joves Assemblearis La Bordalla. 
Horari: de 21 a 02h 

• Divendres 9 de setembre: a partir de les 22h. Monòleg. Coorganització amb 
l’entitat Projecte Mexcla’t. Horari de 22 a 02h 

2. Aprovar les despeses següents amb la seva imputació a les corresponents 
aplicacions pressupostàries: 
 

Empresa/Entitat NIF Concepte Cost Aplicació 
pressupostària 

AJ. JOVES 
ASSEMBLEARIS 

G65528440 Organització 
Concert 22 
de juliol 

2000€ 206 33800 26000 Oci 
nocturn. Entitats 

BROU DEL 
MESTRE 

G63414304 Organització 
concert i 
activitat 15 
de juliol  

2000€ 206 33800 26000 Oci 
Nocturn. Entitats 

PROJECTE 
MEXCLA’T 

G64520372 Organització 
monòleg 9 
de setembre 

2000€ 206 33800 26000 Oci 
Nocturn. Entitats 

Grup la Pau 
Ambulàncies  
  

F08/828493 Servei 
d’Ambulànc
ia preventiva 

650€ 206 33800 22711 Oci 
Nocturn. 
Ambulàncies 

SOLFESA 
Produccions i 
espectacles 

A08757429 Lloguer de 
tarima 

1400€ 206 33800 22799 Oci 
Nocturn. Empreses i 
Professionals 

 
 

 

43. Aprovació programació d’estiu de 2016 del Projecte: Formació en noves tecnologies i 
xarxes socials, 2016.  
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Promoció econòmica / Joventut 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la programació d’estiu de 2016 del Projecte: Formació en noves 
tecnologies i xarxes socials, 2016. 

2. Aprovar  la despesa d’aquesta programació per un import de 444,00 € amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària Catalunya Emprèn 16 305 43110 22611  de l’exercici 
2016  (David Ramon Mimó, NIF 34745755T). 

 

 

44. Adjudicació de les barres de bar de la Festa Major 2016 a la zona de concerts de nit. 
 
AREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut/Cultura/Participac ió. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar les barres de bar de les activitats de festa major que es realitzaran  al 
Passeig de la Garriga els dies 28, 29 i 30 de juliol de 2016, i autoritzar a les entitats 
beneficiàries: El Brou del mestre, C.F. Olímpic de la Garriga i Club Automòbil la 
Garriga i Som Disset la seva gestió.  

 
 

 
45. Aprovació de les liquidacions del Quercus 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.  Aprovar les liquidacions de les matrícules de l’activitat del Quercus 2016, per un 
import de 15.000€, que es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 
Preu públic. Quercus. 

 
 

 
46. Conveni de col· laboració amb l’Associació L’Etnogràfica, Antropologia per a la 
transformació social, per la participació en el projecte de recerca “Estudi sobre la cultura 
gastronòmica de la Garriga” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el conveni amb l’Associació L’Etnogràfica, Antropologia per a la 
transformació social, per a la investigació sobre la cultura gastronòmica de la 
Garriga i la redacció d’una publicació divulgativa sobre els resultats d’aquesta. 

2. Imputar la despesa derivada d’aquest conveni amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 204 43900 48018 Conveni Associació L’Etnogràfica estudi cuina LG 
del pressupost municipal vigent per un import de 3.725€. 
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47. Aprovació Conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de Tona i l’Ajuntament de la 
Garriga per a la realització d’estades formatives de tècnics escènics 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 Tona i 
l’Ajuntament de la Garriga per a la realització d’estades formatives de tècnics 
escènics  

 
 

 
48. Aprovació de la Programació de Festa Major 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar les barres de bar de les activitats de festa major que es realitzaran  al 
camp situat entre avinguda sant Esteve, c/ Maduixers i Passeig Congost,  els dies 
28, 29 i 30 de juliol de 2016, i autoritzar a les entitats beneficiàries: El Brou del 
mestre, C.F. Olímpic de la Garriga i Club Automòbil la Garriga i Som Disset la 
seva gestió.  

 
 

49. Aprovació de les liquidacions generades per expedició de certificats tècnics,  certificat 
de règim urbanístic, certificat de compatibilitat urbanística  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Aprovar les liquidacions tributàries generades segons el detall següent: 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import  
2016/018/000063 2016/00004509 c.Torrent 

Murris,33 
36,85€ 

2016/018/000065 2016/00004527 Informe policial 10,80€ 
2016/018/000068 2016/00004933 Certificat tècnic 

3/2016 
36,85€ 

2016/018/000085 2016/00005706 Expedició 117 
fotocòpies 

17,55€ 

2016/018/000090 2016/00006724 Roselló Amunt 4 36,85€ 
2016/018/000091 2016/00006725 Cardedeu 16 36,85€ 
   175,75€ 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import  
2016/021/000050 2016/00004528 Parcel·la 64,40€ 
2016/021/000051 2016/00004531 Onze Setembre 64,40€ 
2016/021/000059 2016/00005760 c.Calabria,50 64,40€ 
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2016/021/000060 2016/00005761 c.Pins, 26 64,40€ 
2016/021/000061 2016/00005783 c.Cogul, 28 64,40€ 
2016/021/000065 2016/00006721 Passeig, 26 64,40€ 
   386,40€ 
 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/170/000023 2016/00004508 Ctra.Nova,129       129,91€ 
2016/170/000027 2016/00005548 C.Banys,115 A       129,91€ 
2016/170/000028 2016/00005687 C.Calabria 176       129,91€ 
2016/170/000033 2016/00006706 C.Berguedà,12       129,91€ 
2016/170/000034 2016/00006722 c.Farrans,12       129,91€ 
         649,55€ 
 
 

 
50. Restar assabentats de la revocació parcial de la subvenció del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny de la Garriga, curs 2013/14  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la revocació parcial per un import de 5.273,52 € de la 
subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per al finançament de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
Garriga, curs 2013/14. 

 
 

 
51.  Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  27 de juny de 2016 per un import de 
152.325,04 €  
 
 
 

 
 

 
 

 


