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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE  DATA 26 DE 
SETEMBRE DE 2016, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/199 9, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
26 DE SETEMBRE 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 12 de setembre de 2016. 
 
 

 
2. 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 24/2016) 

   Descripció de l’obra 

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, promogut Ramon Rosell Blanich,  expedient 
d’obra major. O.Ma. 24/2016, situat al carrer Alzines, 18 de la Garriga, segons projecte 
bàsic,  redactat per Xavier Trilla García. 
 
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 

C/Alzines 18 2016/020/000143 ICIO 15.426,00€ 
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 2016/0000008627 
2016/500/000009 
2016/0000008629 
 

Taxa Oma 128,90€ 

Taxa 
clavegueram 

143,36€ 

 
 
 

 
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 93/2016) 
Descripció obra 
Rehabilitació de façana consistent a arranjar desperfectes i pintar mitjançant escala, 
ubicades al C/ Cogul 16 de la Garriga 
 

B)  (Ome 84/2016) 
Descripció obra 
Adequació de la nau per tal d’adequar-la per a escola de dansa 
 

C)  (OMe 96/2016) 
Descripció obra 
 
Rehabilitació de les façanes mitjançant l’ús de bastida, consistent a repicar i renovar 
revestiments, balcons, ampits finestres, sanejat de baranes, substitució d’envà pluvial,  
enderroc de graons d’entrada i formació de rampa per millorar l’accessibilitat, ubicades 
al C/ Impremta 64 de la Garriga 
 

D) (Ome 101/2016) 
Descripció obra 
Enderroc estructura de l’edifici ubicat  al Carrer Negociant 29   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 

C/ Cogul 16 

2016/0000008638 
2016/0000008639 
2016/020/000146 
 

ICIO 
 16,00€ 

Taxa 
OMe 
 

2,85€ 

Carretera de 
l’Ametlla 93 

2016/0000008630 
2016/020/000144 

ICIO 
 4627,20€ 
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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 92 /2016) 
Descripció obra 
 
Obertura de cates i rasa per nova estesa de cable subterrani, ubicades al Carrer Francesc 

Macià 45 de la Garriga. 

 
B) (OMe 95/2016) 
     (Descripció obra  
Obertura de cata de 2 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats. Ubicades a: Carretera de Ribes 17 la Garriga 
 

C) (OMe 16/2016) 
Descripció obra  
Obertura de rasa de 60 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats. Ubicades a: Passeig Congost 9  de la Garriga 
 

D) (OMe 100/2016) 
Descripció obra  
Obertura de rasa de 8 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats. Ubicades a: Carrer Rupit 4 de la a 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€ 

C/Impremta 64 
2016/0000008649 
2016/0000005650 
2016/020/000152 

ICIO 
 365,96€ 

Taxa 
OMe 
 

2,85€ 

C/ Negociant 29 2016/0000008648 
2016/020/000151 

ICIO 
 3.309,88€ 

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 
4824/2016 Salvador Espriu 2 150€ 

4992/2016 Bonaire, 7 150€ 

5017/2016 Calàbria, 35 150€ 

 
 

 
6. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

C/ Francesc 
Macià 45 

2016/0000008640 
2016/020/000147 

ICIO 
 98,00€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Carretera de Ribes 
17 

2016/0000008645 
2016/020/000148 

ICIO 
 8,15€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Passeig Congost 9 2016/0000008646 
2016/020/000149 

ICIO 
 168,10€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

Rupit 4 2016/0000008647 
2016/020/000150 

ICIO 
 22,41€ 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 
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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.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 
Registre 
Entrada Situació obra Quantitat a 

retornar 
4832/2016 Rocabuquera, 62 550€ 

4699/2016 Consell, 76 1.100,02€ 

 
 

 
7. Desistiment OMe 85/2016: Enderroc de la barra del bar situat al carrer Calàbria 27, 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. Acordar el desistiment de la llicència d’obres (OMe 85/2016), sol· licitada per 
l’enderroc de la barra del bar situat al carrer Calàbria 27, de la Garriga, de la 
Garriga. 

2. Anul·lar i deixar sense efecte de la comptabilitat municipal (liquidació  
2016/0000007739), l’import de 49,32 euros, pel concepte d’impost de construccions 
instal·lacions i obres, la fiança de gestió de residus de 150€ i la fiança de 
desperfectes a la via pública de 500€. 

3. Liquidar la taxa d’obra menor  (operació 2016/00008641), per un import de 28,50€. 
 
 

 
8. Aprovació la primera certificació d´obres de la Repavimentació de diversos vials  
 
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 primera certificació i la factura de les d’obres corresponent a la 
repavimentació de diversos vials del municipi de la Garriga per un import de 
91.544,61 € (IVA inclòs) 

 
 

9. Modificació de llicència ( OMa 16/2013) reforma d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres existent, ubicat al C/Banys 92 de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Concedir la modificació de llicència d’obra major per la reforma d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres existent, ubicat al C/Banys 92 de la Garriga, a ISABEL 
GARCÍA TINTÓ (OMa 16/2013). 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

C/Banys 92 
2016/0000008635 
2014/020/000094 

  
ICIO 1.837,08 

€ 
Taxa Oma 
 128,90€ 

 
 

 
10. Aprovació modificació de llicència ( OMa 27/2015),  increment de l’ampliació de la nau 
industrial d’ús comercial ubicat  al C. Mil·lenari de Catalunya, 49-51 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. Concedir la modificació de llicència d’obra major per l’increment de l’ampliació de la 
nau industrial d’ús comercial ubicat  al C. Mil·lenari de Catalunya, 49-51 de la Garriga, a 
(OMa 27/2015). 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

C/ Mil·lenari de 
Catalunya 49-51 

2016/0000008636 
2015/020/000193 

ICIO 458,65€ 
Taxa OMa 128,90 € 

 
 
 

 
11. Inici procediment ús i obres provisionals, ocupació de porxo per aules de parvulari. 
Avda Tremolencs, 24-26 
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
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i de fet de la Junta, acorda : 
1.- Iniciar l’expedient d'ús i obres  provisionals, a realitzar a la finca  situada l’Avda. 
Tremolencs, 24-26   amb a l´ús docent i ocupació de porxo per ubicar-hi tres aules de 
parvulari. 
2.-Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant la 
publicació del corresponent edicte en el BOP i exposició del mateix en el Tauler d’Edictes 
Municipal. 
3.- Simultàniament, sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona, que l’ha d'emetre en el termini màxim de dos mesos. 
 
 

 
12. Concessió llicència de Parcel·lació 5/2016; C/ Consell 39-41 
 
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 al carrer Consell, 39 i 41  de 
la Garriga. 
 
La finca es divideix en dues parcel·les : 
1.- Finca C. Consell, 39, de 256,05 m2. Conté una habitatge unifamiliar. 

2.- Finca C. Consell, 41, de 303,75 m2. Conté una habitatge unifamiliar. 

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la parcel· lació esmentada: 
 
Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

 C/Consell 39 i 41 
2016/0000008637 
2016/020/000145 

Taxa 
parcel·lació 92,80€ 

                                              
 

 
13.  Renúncia  llicència obra major per rehabilitació edifici entre mitgeres c. calàbria, 47 
cantonada Ctra. Nova 
 
ÀREA FUNCIONAL: 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. 1.- Acceptar la renúncia de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local de 
23 de febrer de 2016 (O. Ma. 30/2015)  per les obres de rehabilitació de l’edifici 
entre mitgeres situat en el carrer Calàbria, 47. 

2. Retornar l’import abonat en concepte d’ICIO de 8.131,88 euros, un aval per valor 
de 550,00 euros per a garantir els desperfectes a la via pública i una fiança de 
617,98 euros per garantir la gestió correcta dels residus. 
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14. Aprovació segona certificació de les obres corresponents a la Rehabilitació d’un tram 
del carrer Calàbria de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la segona certificació i la factura de les d’obres corresponent a 
l’execució de les obres de Rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la 
Garriga per un import de 25.616,67€ (IVA inclòs). 

 
 

 
15. Aprovació tercera certificació de les obres corresponents a la Rehabilitació d’un tram 
del carrer Calàbria de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la tercera certificació i la factura de les d’obres corresponent a 
l’execució de les obres de Rehabilitació d’un tram del carrer Calàbria de la 
Garriga per un import de 48.416,01€ (IVA inclòs) 

 
 

 
16. Aprovació memòria valorada per a la construcció d’un parc infantil adaptat a la Sínia   
 
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. Aprovar la memòria valorada corresponent a la construcció d’un parc infantil adapta 

a la Sínia, redactada  l’enginyer municipal, cap de Serveis Territorials durant el mes 
de juliol de 2016, amb un pressupost d’execució de 54.999,99 euros, IVA inclòs. 

 
 

 
17- Aprovació projecte executiu de l’adequació interior d’una nau existent com a seu dels 
bombers voluntaris a 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 : 
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PRIMER.- Aprovar inicialment Projecte executiu de d’adequació interior d’una nau 
industrial existent com a seu dels bombers voluntaris, ubicada a l’Avinguda Mil· lenari de 
la Garriga, amb un pressupost d’execució de 100.000 € (IVA inclòs) 

SEGON.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, per un període de trenta 
dies hàbils mitjançant publicació en el BOP, als efectes de la presentació d’al·legacions i 
reclamacions. 

TERCER.- Considerar-lo definitivament sense cap més acord sinó es presenten 
al·legacions i suggeriments en l’esmentat termini. 

QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

  
 

18. Pagament de la pòlissa d'accidents col· lectius del personal,  els regidors i la policia 
local de l'Ajuntament de la Garriga corresponent a l’anualitat 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. Aprovar la despesa de 4.827,24 euros corresponents al pagament de l’anualitat 2016-

2017 de la pòlissa d’accidents col· lectius de l’Ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
19. Aprovació pròrroga contracte del servei de prevenció de riscos laborals (prevenció 
aliena) i vigilància de la salut de l’ajuntament de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/contractació 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de servei de prevenció de riscos laborals 
(prevenció aliena) i vigilància de la salut de l’ajuntament de la Garriga, amb efectes 1 
d’octubre de 2016  i fins el 29 de setembre de 2016. 
 

 
 

20. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de subministrament de material d´oficina per l’ajuntament de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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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 l’inici de l’expedient de contractació pel subministrament de material 
d´oficina de l´ajuntament de la Garriga. 
 
2. Autoritzar la despesa corresponent a l'anualitat 2016 amb càrrec a la aplicació 
pressupostaria 302. 92000. 22000 del pressupost municipal vigent i la dels exercicis 
posteriors sempre i quan existeixi crèdit adequat i suficient. Les despeses es desglossen de 
la següent manera: 
 Any 2016:  1.833,33 euros (IVA inclòs)  
 Any 2017:  22.000 euros (IVA inclòs)  
 Any 2018:  20.166,67 euros (IVA inclòs)  
 

 
 

21. 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 
 
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, per un import de 34.415 euros i 7.227,15 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
22. Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al primer  
trimestre de l’exercici 2016.     
 
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 : 
Primer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de clavegueram, referent a l’exercici 2016 
primer  trimestre, per un import de 22.089,89 € ,concepte d’ingrés ATS.VPU.T15.Taxa 
clavegueram 2016 403 30100.  
 
 

 
23. Rectificació de tres dates d’aprovació, en relació a les relacions cobratòries de preus 
públics delegats a l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´Hisenda  
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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 les  modificacions de les dates de cobrament de les relacions cobratòries 
de preus públics delegats a l’Organisme de Gestió Tributària per a l’exercici 2016. 

 
 

 
24. (Xurreria); ocupació de via pública amb una xurreria a plaça Can Dachs. 
 
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 xurreria a la 

plaça de Can Dachs pel període de 6 mesos, d’octubre de 2016 a març de 2017, ambdós 
mesos inclosos. 

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 
2016/0000008644, número d’expedient 2013/011/000085 i import 1.790,16 €. 

 
 

 
25. Modificació d’ocupació de via pública amb atracció de fira durant la Festa Major 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació numero 2016/00007665, número 

d’expedient 2015/011/000078 i d’import 206,55 €, pel concepte d’ocupació de via 
pública amb atraccions de fira de 85 m2 pels dies 29, 30 i 31 de juliol del 2016. 

2. Aprovar una nova liquidació per ocupació de terrenys d’ús públic amb atraccions de 
fira de 41 m2 els dies 29, 30 i 31 de juliol del 2016, segons ordenança T01, article 6, 
tarifa 1, ap. 1.07, de número 2016/0000008642, de número d’expedient 
2015/011/000078 i d’import 99,63 €. 

 
 

 
26. Modificació d’ocupació de via pública amb atracció de fira durant la Festa Major 
2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
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1. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació numero 2016/00007541, número 
d’expedient 2015/011/000076 i d’import 94,77 €, pel concepte d’ocupació de via 
pública amb una atracció de fira de 39m2 pels dies 29, 30 i 31 de juliol del 2016. 

2. Aprovar una nova liquidació per ocupació de terrenys d’ús públic amb una atracció 
de fira de 20m2, els dies 29, 30 i 31 de juliol del 2016, segons ordenança T01, article 6, 
tarifa 1, ap. 1.07, de número 2016/0000008643, de número d’expedient 
2015/011/000076 i d’import 48,60 €. 

 
 

 
27. Concessió d'ajut econòmic de 637,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3359/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 637,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i juny de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 3359/2012 de serveis socials. 

 
 

 
28. Concessió d'ajut econòmic de 435 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
04627/2013 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 435 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de juny i juliol de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
04627/2013 de serveis socials. 
 
 

 
29. Concessió d'ajut econòmic de 72,48 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de maig de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
05223/2013 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 : 
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1. Aprovar l'ajut econòmic de 72,48 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de maig de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
05223/2013 de serveis socials. 
 
 

 
30. Concessió d'ajut econòmic de 80,28 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de juny de 2016 per a la persona que figura a l'expedient 
6807/2013 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 80,28 € corresponent al 75% de les despeses de 
subministrament elèctric del mes de juny de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
6807/2013 de serveis socials. 
 
 

 
31. Concessió d'ajut econòmic de 269,50 € € corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
3444/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 269,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2016  per la família que figura a l'expedient 
3444/2014 de serveis socials. 
 
 

 
32. Concessió d'ajut econòmic de 269,50 € € corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 
4684/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 269,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de setembre a desembre de 2016  per la família que figura a l'expedient 
4684/2012 de serveis socials. 
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33. Aprovació  de la liquidació del segon 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 segon trimestre del conveni per a la prestació del Servei 
d’ajuda a domicili per un import de 3.186,42 € 
 
 

 
34. Aprovació hores SAD del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar que el nombre d’hores previst pel servei d’ajut a domicili seran les 
següents: 
- Servei de cura de la persona i de la llar: 600 hores 
- Servei de neteja de la llar: 2.000 hores. 
 
 

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

 
36. Aprovació de la Programació d’Activitats d’octubre del 2016 de la Biblioteca 
Municipal de la Garriga 
 
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. Aprovar les activitats de la programació del mes d’octubre de 2016 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 
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2. Aprovar la despesa màxima de 418€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
37. Autorització pagament de la segona bestreta del 50% del Conveni de col· laboració 
entre l’Ajuntament de la Garriga i la Colla de Geganters. 
 
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 el pagament de la bestreta de 3.000,00 a Colla de Geganters de la Garriga 
corresponent al 50 % restant de la subvenció aprovada per conveni en data 22 de febrer 
de 2016 per Junta de Govern Local amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 33000 
48007  CUT. Geganters. 

 
 

 
38. Aprovació incorporació de nous espectacles a la programació de la temporada estable 
de juliol 2016 a gener 2017 del Teatre de la Garriga El Patronat 
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 incorporació de les nous espectacles a la programació de la temporada 
estable de febrer a juny de 2016 del Teatre de la Garriga El Patronat presentada 
per l’Àrea de Serveis a les Persones. Cultura. 

2. Aprovar la  despesa de 3.581,60€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203 
33300 22611. Teatre municipal. Programació actes del pressupost municipal 
vigent. 

 
 

 
39. Autorització pagament de la bestreta del 50% del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació Relats de l’Alzina. 
 
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 el pagament de la bestreta de 400,00 a l’Associació Relats de l’Alzina 
corresponent al 50 % restant de la subvenció aprovada per conveni en data 25 de juliol de 
2016 per Junta de Govern Local amb càrrec a l’aplicació pressupostària 206 92400 48015 
subvencions entitats. Relats de l’Alzina. 
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40. Aprovació de la Convocatòria i les Bases per a l’organització de la festa de Cap d’Any 
2016-2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
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 Convocatòria i les Bases per a l’organització de la festa de Cap d’Any 
2016-2017 

 
 

 
41. Aprovació de la Festa Major del Casal de Joves 2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut  
 
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 celebració de la Festa Major 2016 del Casal de Joves els dia 30 de 
setembre de 2016. 

2. Aprovar la despesa de 950 € d’aquesta programació del pressupost de l’exercici  
 
 

 
42. Aprovació de la Programació Tardor 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la programació de Tardor del Casal de Joves i del Punt d’Informació 
Juvenil 2016 de l’Àrea de Joventut. 

2. Aprovar la despesa de 3.300 € d’aquesta programació del pressupost de l’exercici 
2016. 

 
 

 
43. Acceptació subvencions dins del Programa de suport als municipis per a les actuacions 
de restauració de l’entorn fluvial 
 
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 : 
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1. Acceptar l’ajut econòmic del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs per un 
import màxim de 10.685,52€ corresponent als treballs de restauració del riu Congost 
al seu pas per la Garriga en tres trams del marge esquerre del riu Congost. 

 
 

 
44. Sol· licitud de subvenció per actuacions de conserves i manteniment de lleres públiques 
en tram urbà durant els anys 2016 i 2017 
 
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. Sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, per un import de 
8.000€, corresponent al 80% del pressupost total (10.000€) corresponent als 
treballs de conservació i manteniment de la llera del marge dret del riu Congost, 
entre la resclosa i el Pont de Can Noguera aigües avall, d’acord amb la 
convocatòria de subvencions aprovades per Resolució TES/1899/2016, del 22 de 
juliol, amb el compromís de dur a terme aquesta actuació en cas de resultar-ne 
beneficiaris. 

 
 

 
45. Acceptació ajut de recurs tècnic consistent en la redacció del projecte executiu d’una 
xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona esportiva de Can Noguera i a l’Escola 
Puiggraciós de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en la redacció del projecte executiu d’una 
xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona esportiva de Can Noguera a 
l’escola Puiggraciós de la Garriga, amb codi d’expedient 2016/7061. 

 
 

 
46. Autorització assistència al  “Curs sobre policia administrativa en l’àmbit del comerç i 
ocupació de la via pública. 
 
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 “Policia administr ativa en l’àmbit de comerç i 

ocupació de la via pública”, que s’impartirà els dies 4,5 i 6 d’octubre de 2016 de 8h a 
17h, amb un total de 20 h de durada.  
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2. Imputar la despesa de 120 € pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 16 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari. 

 
 

 
47. Complement per funcions d'interventora accidental; administrativa adscrita a hisenda 
(Grup C1) 
 
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. Abonar a l´administrativa adscrita a hisenda (Grup C1), per desenvolupar la tasca 

d’interventora accidental des del 15 al 21 d’agost de 2016, la quantitat de 483,30 € amb 
càrrec a la partida 16 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

 
 

 
48. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

30/07/2016 

 

2,5 

  
           

45,08€  

Secretaria 
de 

l’Alcaldia 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

03/09/2016 

 

2,5 

  

45,08€ 

 
  

 2,5 
  
       

 
 90,16 € 

 
 

 
49. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT  

Administrativa 
d’Urbanisme 

(C1) 

Matrimoni 
civil 

15/07/2016 

 
2,5 

  
           45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 
 

 
50. Autorització assistència a la Fira Modernista de Canet, administrativa àrea de 
secretaria. 
 
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. Restar assabentats de l’assistència de l´administrativa adscrita a Secretaria, a la Fira 

Modernista de Canet que tindrà lloc del dia 16 al 18 de setembre de 2016, per 
desenvolupar el treball de muntatge i desmuntatge i promoció turística dins la fira. 

 
 

 
51. Autorització assistència a la Fira Modernista de La Garriga, a la tècnica auxiliar de 
turisme 
 
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 l’assistència de la tècnica auxiliar de Turisme, a la Fira Modernista de La 

Garriga que tindrà lloc del dia 7 al 9 d’octubre de 2016, per desenvolupar el treball de 
muntatge i desmuntatge i coordinació dins la fira. 

 
 

 
52. Adhesió al Conveni marc de col·laboració amb entitat locals signat entre l’Agència 
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catalana del consum,  el Departament de Treball, Afers Socials i Família l’ACM i la FMC. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Secretaria / 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’adhesió al Conveni marc de col· laboració amb entitat locals signat entre 
l’Agència catalana del consum,  el Departament de Treball, Afers Socials i Família l’ACM 
i la FMC, destinat al reemborsament de la despesa realitzada durant l’any 2015 i per 
obligacions contretes durant aquell any i pagades abans del 10 d’octubre del 2016, 
referides a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsics, de les 
companyies subministradores, de les persones en situació de risc d’exclusió residencial 
prevista a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, degudament acreditats pels Serveis bàsics 
d’Atenció Social. 
2. Sol· licitar la quantitat de 14.972’50 € destinada a reemborsar la despesa total realitzada 
amb fons propis per l’Ajuntament, abans del 10 d’octubre del 2016, corresponent al 
pagament de factures de subministrament de serveis bàsics de l’any 2015. 
 
 

 
53. 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  26 de setembre de 2016 per un 
import de 245.730,80 €  
 
 
 

 
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: 

 
 

 

10. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, 3 edificis 
plurifamiliars Camí Ral 5, Passatge Romaní 1-3 i Passseig Congost 9 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia per les obres de construcció 3 edificis plurifamiliars de 41 habitatges, 1 
local, 60 aparcaments i 8 trasters, al Camí Ral 5, Passatge Romaní 1-3 i Passeig 
Congost 9, de la Garriga  

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

Liquidació Concepte Import 

Camí Ral 5, 
Passatge Romaní 
1-3 i Passeig 
Congost 9 

2016/020/000140 
2016/0000007857 

Assabentat de 
primera 
Ocupació 

2.494,10 € 

                             
 

 
 

 
 
 


