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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 10 
D´OCTUBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/19 99, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
10 D´OCTUBRE DE 2016 

 
 

 
1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 
s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 26 de setembre de 2016. 
 
 

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

A) (Oma 22/2016) 

   ( r.e 4485/2016) 

Descripció de l’obra 
 
Reforma i ampliació d’habitatge situat en edifici plurifamiliar al C/ Figueral, 6, de la Garriga, 
promoguda per Dolors Manils Blanco, O. Ma 22/2016, segons projecte bàsic i executiu número 
20160059383, redactat per Marc Lapuyade. 

 
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: 

Subjecte passiu Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Dolors Manils Blanco 
 

C/Figueral, 6 
 

2016/020/000158 

2016/0000008790 

ICIO 2.090,41€ 

Taxa Oma 128,90€ 
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3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra menor a: 

A) (Ome 104/2016) 
(r.e.5028/2016) 

 
Descripció obra 

Adequació de nau industrial consistent en delimitar l’espai d’oficines de l’escala 
mitjançant la instal·lació de dos envans de cartró guix, ubicades al C/ Francesc Macià 39-
41 de la Garriga 

 
B)  (OMe 105/2016) 

(r.e.5121/2016) 
Descripció obra 

Obertura de rasa per connectar escomesa instal· lacions, ubicada al C/Ametllers 33  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: 

 

 
 

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

 
Subjecte passiu 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Sunbox 
Distribution, S.L. 

C/Francesc Macià 
39-41 

2016/020/000156 
2016/0000008779 

ICIO 
 200,000€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 

Josep Garcia 
Garcia 

C/ Dels Ametllers 
33 

2016/020/000155 
2016/0000008778 

ICIO 
 8,48€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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de la Junta, acorda : 
1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
 

A)  (OMe 106 /2016) 
(r.e.5200/2016) 

Descripció obra 
Obertura de rasa de 8 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicada al C/ Padró 1 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: 

 
 

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

4615/2016 
 Mil· lenari de Catalunya 217,82€ 

5109/2016 
 Nord 5 150€ 

5222/2016 
 Passeig 48 150€ 

5237/2016 
 Canonge Collell 1 150€ 

5204/2016 
 Consell 55 150€ 

5203/2016 
 Carretera de Vic 24-34 150€ 

5163/2016 
 Nord 5 150€ 

5110/2016 
 Carretera Ametlla 8 150€ 

5082/2016 
 Satel· lits 28 150€ 

5074/2016 
 Ceràmica 22 150€ 

 
Subjecte passiu 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

GAS NATURAL 
SDG, SA 

C/Padró 1 2016/020/000154 
2016/00000087777 

ICIO 
 24,96€ 

Taxa 
OMe 

 
28,50€ 
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5061/2016 Anselm Clavé 50 150€ 

 
 

6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 

Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a retornar 

4982/2016 Llerona 90 550€ 

4615/2016 Mil· lenari de 
Catalunya 550€ 

 
 

 
7. Comunicació obres local comercial, Abadessa Emma,19, perruqueria (Exp. 6/2016) 
(r.e.5220/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C/Abadessa Emma 19, de la 
Garriga per tal d’adequar-lo com a perruqueria (Exp. 6/2016) 

 
 

 
8. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Banys 92. 

Àrea d’Urbanisme 

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

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia, per les obres de reforma d’habitatge unifamiliar al carrer Banys 92 de la 
Garriga. 

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

Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Banys 92 
2014/020/000094 
2016/0000008783 
 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

58,00€ 
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9. Pròrroga i modificació de llicència ( OMa 24/2011) 
( r.e.1960/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la pròrroga i modificació de llicència d’obra major pel fet que no 
s’enderroca el cos lateral de planta baixa que ha quedat legalitzat com a 
conseqüència de la vigència del Pla de millora urbana del C/Banys 5 i 7 de la 
Garriga, promoguda per Daniel Domínguez i Mas. 

2. Aprovar les liquidacions  de devolució corresponents a la taxa de llicència 
urbanística segons article 13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 

3. Aprovar les liquidacions  de  la taxa de llicència urbanística segons article 13, 
ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 

 
Subjecte passiu Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Daniel Domineguez 
Mas 

 
Banys,5 

2016/020/000157 
2016/0008784 
2016/0008785 

Pròrroga 128,90€ 
Modificació 

128,90€ 
4. Aprovar la devolució per ingressos indeguts de 9,11 euros, corresponent a la part 

d’ICIO que s’ha descomptat 
 

5. . Donar trasllat de la present resolució als interessats. 
 
 

 
10.Exempció liquidació certificat compatibilitat urbanística, C/Impremta 66, local 
   (r.e.5102/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Deixar sense efectes  la liquidació corresponent a l’impost del certificat de 
compatibilitat urbanística del local situat al C/ Impremta 66 de la Garriga, per l’import de 
129,91€. 
2. Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
 

 
11. Adjudicació del contracte menor de subministrament d´una màquina per recollir el 
protector de Can Noguera  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 13 8.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
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de contractes del sector públic, el contracte menor per la compra d´una màquina per 
recollir el protector de Can Noguera,  per un import de 13.178,60 euros i 2.767,51 euros 
d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
12. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al finançament de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la 
Garriga, corresponent al curs 2014/15.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de la 
Garriga per al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o 
superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de la Garriga, de titularitat municipal, per al curs 2014/15. 

2. Acceptar la subvenció de 179.150,40 €, atorgada pel Departament d’Ensenyament, 
per al finançament dels cicles formatius esmentats de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de la Garriga, corresponent al curs 2014/15. 

 
 

 
13. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al recurs 
material del Catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de les famílies, en el marc 
del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, corresponent al 
recurs material d’Activitats de suport a la funció educativa de les famílies, en el 
marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

1. Taller “Educar sense cridar” 
2. Taller “Qui t’entengui que et compri!” 

2. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 

 
 

 
14. Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes de setembre de 2016, de nous 
alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació per un import total de 1.574,70 €, corresponents a quotes del 
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curs 2016/17 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 
 
 

 
15. Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 80. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autoritzaci ó sobre la parada núm. 80 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga en les mateixes condicions i 
compliment dels requisits en que va ser atorgada, amb vigència a partir del tercer 
trimestre de 2016. 

 
 

 
16. Adjudicació de subvencions econòmiques per les entitats juvenils i entitats que facin 
activitats per joves 2016  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar les subvencions i ajuts municipals de l’Àrea de Joventut, en el marc de 
la Normativa General per a la concessió d’aquestes subvencions, segons la relació 
que s’annexa a continuació: 

 

ENTITAT ACTIVITAT NIF 
2014 

LA BORDALLA Cercaviles  G65528440       428,58€ 
LA BORDALLA  Xerrades  G 65528440 535,71€ 
KILLERSTEP Dia Dansa 48177907z 160.00€ 
KILLERSTEP Exhibició  48177907z 160.00€ 
KILLERSTEP  Competició 48177907z 535,71€ 
HORT COMUNITARI Inauguració  47818800n 40.00€ 
HORT COMUNITARI Tallers  47818800n 320.00€ 
HORT COMUNITARI Dinars populars 47818800n 56.00€ 
HORT COMUNITARI Educació Ambiental 47818800n 80.00€ 
EL CAU: Agrupament Escolta 
Mossén Jaume Oliveras  

Festa Passos  G08931974 
428.57€ 

EL CAU: Agrupament Escolta 
Mossén Jaume Oliveras  

Castanyada G08931974 
328.00€ 

EL CAU: Agrupament Escolta 
Mossén Jaume Oliveras  

Festa Primavera G08931974 
360.00€ 

EL CAU: Agrupament Escolta 
Mossén Jaume Oliveras 

Nadal  G08931974 
240.00€ 

TOTALS:    3672.57€ 
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SUBVENCIONS PER MATERIAL: 
 

Entitat  Concepte  Import sol·licitat  50% màxim atorgat  
La Bordalla Papereria, jardineria 500€ 250€ 
CAU Material fungible 

divers 
1700€ 850€ 

Killerstepz Crew Matalassos 
entrenament  

400€ 200€ 

 
TOTALS:  
 

Subvencions Generals  3672.57€ 
Material  1300€ 
Total atorgat   4972.57€ 
Desert   1027.43€ 
TOTAL  subvencions  6000€ 

 
 

 
17. Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes d’octubre de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes d’octubre de 2016 de 
l’activitat de karate, de 93 valors i d’un import de 2.779,750€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 

2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes d’octubre de 2016 de 
l’activitat de gimnàstica d’adults, de 15 valors i d’un import de 240,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica d’adults. 
 

 
 

18. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes d’octubre 
de 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons,  

segons el detall següent 
 
Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 
2015/801/00001    2016/00008799     Octubre  2016            500,00€   105,€   605,00€ 
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19. Aprovació de la liquidació del segon i tercer trimestre (abril-maig-juny i juliol-agost- 
setembre 2016) Studio Gràfic SL: instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1r. Aprovar la liquidació núm. 2016/0000008782 d’import 1.350,00 € corresponent a la 
taxa per ocupació del sòl amb instal· lació de 3 tanques publicitàries durant el segon i 
tercer trimestre (abril-maig-juny i juliol-agost- setembre 2016).  
 
 

 
20. Aprovació diferència de la despesa en concepte aportació extraordinària dels 
ajuntaments consorciats al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per 
corregir el desequilibri patrimonial.  

Àrea funcional : Medi ambient. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la despesa de 3.055,54€ corresponent a l’error aritmètic detectat en la 

resolució d’aquest ajuntament de 13 de juliol de 2016, tal com es descriu a la part 
expositiva, en concepte d’aportació extraordinària dels ajuntaments consorciats al 
Consorci, en proporció al seu consum del servei, per corregir el desequilibri 
patrimonial per causa del dèficit pressupostari per raó de l’increment de preus pels 
serveis prestats pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids urbans del 
Maresme en no haver-se aprovat el pressupost i les ordenances de 2015. 

2. Imputar aquesta despesa a l’aplicació pressupostària 402 16220 46700 CGRVO 
Oriental 

3. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i 
comunicar-ho a l’àrea d’Intervenció d’aquest ajuntament. 
 

 
 

21. Aprovació certificació única de les obres del projecte de restauració de les cobertes de 
l’església de la Doma de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar certificació única, acta de recepció, i el certificat final de les obres del 
projecte de restauració de les cobertes de l’església de la Doma de la Garriga, per 
un import de 121.000€ (IVA inclòs). 
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22. Autorització ampliació d’ocupació de via pública amb taules i cadires. Octubre 2016 
Ricard Armentano Vila (Bar El Nou Trull). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública, del bar El Nou Trull, per ampliar la 

terrassa amb 3 taules amb cadires davant del seu establiment, situat al Passeig Dr. 
Vich número 10, pel període del mes d’octubre del 2016. 

 
 

 
23. Autorització ocupació de via pública amb una parada informativa del producte 
Tupperware. Octubre 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública el dissabte 1 d’octubre del 2016 per 

instal·lar una parada informativa sobre el producte comercial Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs i així mateix concedir llicència d’ocupació 
de la via pública a l’esmentada Sra. i pel mateix concepte els dissabtes 15, 22 i 29 
d’octubre del 2016. 

 
 

 
24. Autorització ocupació de via pública amb una foodtruck, (La Fuka). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una furgoneta de 

restauració tipus foodtrack, de nom comercial Fuka, al Passeig Congost, a l’espai 
annex al Centre de Visitants, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període dels 
mesos d’octubre a desembre del 2016. 

2. Comunicar al sol·licitant que no hi ha disponibilitat per poder facilitar l’ús d’una 
presa de corrent i que l’horari de funcionament de l’activitat se situarà dins els 
següents dies i horaris: 

 
o Laborables, diumenges i festius: de 09:00  a 23.00 h 
o Divendres, dissabtes i vigiles de festius: de 09:00  a 01:00 h 

 
3. Aprovar la liquidació corresponent a nom del sol·licitant per la taxa d’ocupació de 

terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2016/000008787, 
número d’expedient 2016/011/000115 i import 660,30 € (3 mesos). 
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25. Autorització ocupació de via pública amb una parada de venda de castanyes torrades. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una parada de venda de 

castanyes torrades a la plaça de Can Dachs, del 14 d’octubre a l’1 de novembre del 
2016. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2016/000008798, 
número d’expedient 2014/011/000075 i import 90,82 € (2m2 – 19 dies). 

 
 

 
26. 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 5 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 d’agost de 2016 fins el 2 de 
setembre de 2016, la quantitat diferencial de 1.955,63€, amb càrrec a la partida 16 103 
92000 15000 FHE.SEI.SEC. Inc. Rend.C. Productivitat. 

 
 

 
27. Autorització a la inscripció al curs d’ “Estabilitat pressupostària ”, a la interventora. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la inscripció de la interventora, al curs “Estabilitat pressupostària”, que 

s’impartirà online des dels dies 3 d’octubre al 18 de desembre de 2016.  
2. Imputar la despesa de 240 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 100 

92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari. 
 
 

 
28. Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
A1) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 

d’interventor accidental des del 22 al 25 de setembre de 2016, la quantitat de 190,63 € 
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amb càrrec a la partida 16 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

 
 

 
29. Gratificacions per treballs extraordinaris, Festa Major 2016; Àrea de Serveis a les 
Persones. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
2. Aprovar la despesa per import de 8.421,11€ per gratificacions extraordinàries a 

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

 
 

 
30. 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Secretaria de 
l’Alcaldia 

(C2) 

Matrimoni 
civil 

10/09/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08 € 

 
 

 
31. Gratificacions extraordinàries complementàries personal UOS en motiu de la 
celebració de la Festa Major 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona, per raó de la organització de la Festa Major: 
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Càrrec 
H. 

Diurna 
Normal 

H. 
Diurna 
Festiva 

H. 
Nocturna 
Normal 

TOTAL 
IMPORT 

Cap UOS NO COBRAR, COMPENSAR 

Operari de brigada  9  162,27 € 

Conductor 11,50 11 2 427,35 € 

Operari de brigada  9  162,27 € 

Conductor  9  162,27 € 

Oficial electricista 11,50 11 5 485,91 € 

Oficial paleta NO COBRAR, COMPENSAR 

Oficial pintor  9  162,27 € 

Oficial paleta 1  3 75,08 € 

 24 58 10 1.637,42 € 

 
 

 
32. Gratificacions per treballs extraordinaris, Festa Major 2016; Àrea de Serveis a les 
Persones. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
RETIRAT PER DUPLICITAT 
 
 

 
33. Increment de l’1% en els complements de l’equip directiu de l’Escola Municipal de 
Música.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l’increment de l’1% en els complements de productivitat de l’equip directiu 

de l’EMM amb efectes de l’1 de setembre de 2016, que quedaran fixats en els imports 
següents: 

Càrrec Complement 
Director 239,88 € 
Cap d’Estudis 172,71 € 
Secretària Acadèmica 172,71 € 

 
2. Abonar en concepte d’endarreriments als membres de l’equip directiu de l’EMM les 

quanties que es detallen a continuació corresponents al mes de setembre de 2016. 
 

Càrrec Endarreriments 
Complement 

Director 2,38 € 
Cap d’Estudis 1,71 € 
Secretària Acadèmica 1,71 € 
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34. Reconeixement primer trienni professora Música (grup A2)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Reconèixer a la senyora Antònia Comas Sanmartí, professora EMM (grup A2), amb 

efectes des del dia 21/09/2016, 1 trienni i 12 dies. 
 

CATEGORIA 
LABORAL 

GRUP VENCIMENT 
1ER 
TRIENNI 

IMPORT 
TRIENNI  

DEDICACIÓ%  IMPORT 
TRIENNI  

Professora 
Música 

A2 10/09/2016 35,12€ 60% 21,07€ 

 
 

 
35. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  10 d’octubre de 2016 per un import 
de 164.262,21 €  
 
 

 
36.  Concessió d'ajut econòmic de 300 € corresponent al 25 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
01875/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 300 € corresponent al 25 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 01875/2016 de serveis socials. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 846,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juliol i d’agost de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
1622/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 846,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de juliol i d’agost de 2016 per a la família que figura 
a l'expedient 1622/2015 de serveis socials. 

 
 

 
38. Concessió de subvencions de llibres i material escolar per al curs 2016-2017 pels 
alumnes d'educació infantil, primària i secundària dels centres d'ensenyament públic i 
privat concertat de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL : Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió de 292 subvencions de llibres i material escolar per al curs 

2016-2017 per els alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres 
d’ensenyament públic i privat concertat de La Garriga, que es relacionen a la llista 
annexa a l’expedient. 

2. Denegar 27 sol·licituds de subvencions de llibres i material escolar per al curs 2016-
2017 per els alumnes d’educació infantil, primària i secundària dels centres 
d’ensenyament públic i privat concertat de La Garriga, que es detallen a la llista 
annexa a l’expedient i pels motius que hi consten. 

3. Aprovar la despesa de 19.260,00 € en concepte de 292 subvencions de llibres i 
material escolar per al curs escolar 2016-2017, per als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària dels centres d’ensenyament públic i privat concertat de la 
Garriga, segons la relació que figura en el informe adjunt i amb el desglossament 
següent:  

ESCOLA IMPORT ALUMNES 
CEIP GIROI 4.380,00 € 73 
AMPA CEIP PINETONS 3.300,00 € 55 
AMPACEIP PUIGGRACIÓS 3.180,00 € 53 
CEIP TAGAMANENT 1.380,00 € 23 
ESCOLA SANT LLUIS 60.00 €   1 
IES MANUEL BLANCAFORT 3.200,00 € 40 
IES VIL.LA ROMANA 3.760,00 € 47 

TOTAL 19.260,00 €                       292 
 
 

 
39. Aprovació de la convocatòria de subvencions per l’impost de béns immobles per a 
famílies monoparentals i persones  vídues. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar  la convocatòria  de subvencions per l’impost de béns immobles per a les 
famílies monoparentals i a les persones vídues per a l’exercici 2016 mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. 
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40. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  MVB. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. MVB en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
41. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  FBS. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació 
 
 

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

 
43. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular  no 
conductor/a,  TFA. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. TFA en la modalitat de titular no conductor/a. 
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44. Donació compte de la sentència 149/2016 de 30 de juny de 2016 dictada en el recurs 
contenciós número 87/2014 f seguit en el Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona i 
interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra la inactivitat de l’Ajuntament 
de la Garriga consistent en no col· locar la bandera espanyola a l’edifici consistorial. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria SSJJ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.Restar assabentats de la Sentència ferma 149/2016 de 30 de juny de 2016 dictada en el 
recurs contenciós número 87/2014 f seguit en el Jutjat Contenciós Administratiu 6 de 
Barcelona i interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra la inactivitat de 
l’Ajuntament de la Garriga consistent en no col·locar la bandera espanyola a l’edifici 
consistorial. 
 
 
 

 
 
 

 


