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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE 
MARÇ  DE 2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
13 DE MARÇ DE 2017 
 

 
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 27 de febrer de 2017. 

 

 
 

2.Modificació de llicència ( OMa 31/2015) 
  ( r.e.127/2017) 
 
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 modificació de llicència d’obra de construcció d’un edifici 
plurifamiliar en testera al c. Fa benet, 30 i 32, expedient d’obra major O.Ma. 
31/2015, modificació consistent  en ajustar el perímetre de l’edifici per adequar-lo 
a l’alineació dels carrers,  provocant una disminució de la superfície del mateix, el 
canvi de distribució en l’habitatge planta baixa A de l’escala B i la prolongació de 
vessants a carrer en la planta sotacoberta, en aquesta planta hi haurà doncs més 
superfície però aquesta té una alçada lliure inferior a 1,90 m.  no computable dins 
de la superfície construïda, indicades en l’informe de l’arquitecte Manel Cecília 
Averós de 10 de juny de 2016.  

 
2. Aprovar la liquidació, d’acord a  la nova base imposable de 3.015.582,80€, segons 

ordenança  I04 Impost Construccions Instal·lacions i Obres, i T06, Taxa 
informació urbanística, segons el detall següent: 

 
Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

c.Roques,22 

(Fra Benet,30-32) 

2016/020/0000652

017/00002444 

ICIO 120.623,331€ 

Taxa Oma 

Modificació 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 16/2017) 

(r.e. 616/2017) 
Descripció obra 

Formació de dues galeries sota porxo existent  i adequació de l’office a la normativa 
vigent, ubicades a l’Avinguda dels Tremolencs 24-26 de la Garriga.  
 
 

B)  (OMe 124/2016) 
(r.e. E/000513/2017) 
Descripció obra 

Obertura d’una porta de vianants a tanca existent, ubicades al carrer Manuel Raspall 8-
12, de la Garriga 
 

C)  (OMe 21/2017) 
(r.e. 830/2017) 
Descripció obra 

Substitució de finestral de fusta del primer pis per una d’alumini de les mateixes 
característiques morfològiques i del mateix color (RAL 8017), amb porticons interiors de 
làmines horitzontal, ubicades al Passeig 61 de la Garriga 
 

D) Ángel Castiñeira Fernández. (OMe 23/2017) 
(r.e. 934/2017) 
Descripció obra 

Pavimentació de l’accés al garatge amb formigó imprès, ubicades al carrer Alzines 6 de la 
Garriga 
 

E)  (OMe 24/2017) 
(r.e. 950/2017) 
Descripció obra 

Obertura de rasa per a connexió al clavegueram ubicades al Passeig Vilanova 7 de la 
Garriga. 
 

F)  (OMe 43/2016) 
(r.e. 120/2017) 
Descripció obra 

Rehabilitació de ràfec i desguassos de la façana principal mitjançant l’ús de bastida, 
ubicades al Passeig 1 de la Garriga. 



 
 

JGL 13/3/2017                                                            3 

 

  
 
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 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
A)  (OMe 18/2017) 

(r.e. E/000490-2017) 
Descripció obra 

 

Substitució de diferents pals de fusta deteriorats ubicades al C/ Joan Brossa, C/ Guinardó 
21, Can Poi del Bosc 3 i C/ Bòbila 5 de la Garriga. 
 

B)  (OMe 22/2017) 
(r.e. 906/2017) 
Descripció obra 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Av. Tremolencs 
24-26 
 

2017/020/000030 
2017/0000002418 

ICIO 1.018,80 € 

Taxa Ome 28,50 € 

Manuel Raspall 
8-12  
 

2017/020/000032 
2017/0000002441 

ICIO 115,37€ 

Taxa Ome 28,50 € 

Passeig 61 
 
 

2017/020/000035 
2017/0000002447 

ICIO 52,70 € 

Taxa Ome 28,50 € 

Alzines 6 
 

2017/020/000036 
2017/0000002449 

ICIO 91,25 € 
Taxa Ome 
 

28,50 € 

Passeig Vilanova 
7 

2017/020/000037 
2017/0000002451 

ICIO 56,00 € 
Taxa Ome 
 

28,50 € 

Passeig 1 
2017/020/000038 
2017/0000002453 

ICIO 287,21 € 
Taxa Ome 
 

28,50 € 
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Obertura de rasa per a subministrar servei a nous abonats, ubicades al Carrer Mil·lenari 

de Catalunya 52 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 

764/2017 Bertí 13, 1r 3a 150 € 

846/2017 Nord 2 150 € 

877/2017 Garbí 6 150 € 

891/2017 Can Noguera 35 3ª 150 € 

936/2017 Consell 39 150 € 

940/2017 Ronda del Carril 45, 

àtic 1ª 

150 € 

817/2017 Bonaire 17 i Cardedeu 

44 bis 

635,47 € 

965/2017 Garbí 3 B 610€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Joan Brossa 
Guinardó 21 
Can Poi del Bosc 
3 
Bóbila 5 

2017/020/000033 
2017/0000002443 

Taxa 
OMe 
 

0,00€ 

ICIO 
 

0,00€ 

Mil·lenari de 
Catalunya 52 

2017/020/000034 
2017/0000002445 

Taxa 
OMe 
 

28,50 € 

ICIO 
 

44,22 € 
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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 

817/2017 
Bonaire 17 i 

Cardedeu 44 bis 500 € 

965/2017 
Garbí 3 B 

550 € 

 
 

 

7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, edifici 
d’habitatge i local al carrer Banys 5 de la Garriga. 

(r.e. 591/2017) 

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 la primera ocupació subjecte al règim de primera 
ocupació prèvia a Daniel Domínguez Mas, per les obres de rehabilitació 
d’un edifici r existent d’1 habitatge i 1 local situats  al carrer C/ Banys 5 de 
la Garriga. 

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

Liquidació Concepte Import 

Banys 5 
2016/020/000157 
2017/0000002432 

Assabentat de 

primera 

ocupació 1 

habitatge 

58,00 € 

Assabentat 

primera 

ocupació local 
116,10 € 

 

 

8. Varis 10/2017: placa de gual, Can Terrers 34 de la Garriga 
(r.e. 945/2017) 
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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 placa de gual següent a: 
A)  (Varis 10/2017) 

Descripció 
Placa de gual permanent a Can Terrers 34  de la Garriga. 

 
 1. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 
r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

945/2017 Can Tarres 34 
2017/015/000008 

2017/0000002446 

Tramitació i 
placa gual 

15 € 

 
 

 
9. Llicència de Parcel·lació 7/2016; Impremta 13 
 
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 : 

Primer.- Concedir llicència de parcel·lació  núm. 7/2016,  resultant les següents finques: 

Finca inicial: 

Finca de superfície  984,93 m2,  amb adreça c/Impremta 11, cantonada carrer Horts.  
No està edificada.  
Referència cadastral de la finca:  0656625DG4105N0001 
 

Parcel·lació proposada: 

 

La finca es divideix en vuit parcel·les : 
 

1.   c/Impremta 25, de superfície 150,76 m2,  
1.a. c/Impremta 25, de superfície 6,55 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 

2.   c/Impremta 23, de superfície 130,77 m2 
2.a. c/Impremta 23, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 

3.   c/Impremta 21, de superfície 130,80 m2 
3.a. c/Impremta 21, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 

4.  c/Impremta 19, de superfície 130,84 m2 
4.a. c/Impremta 19, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 

5.  c/Impremta 17, de superfície 132,17 m2 
5a. c/Impremta 17, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 

6.  c/Impremta 15, de superfície 138,63 m2 
6.a. c/Impremta 15, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament  
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7   Resta de finca, amb adreça Impremta 13, de superfície 123,80 m2.  
7a. c/Impremta 13, de superfície 7,44 m2, vial de cessió a l’Ajuntament  
 

 
 

10.Retiment dels Comptes de gestió i recaptació per l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, corresponents a l'exercici econòmic 2016 
 
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 : 

Primer. Aprovar el compte de la gestió recaptatòria corresponent a l'exercici 2016, 
presentada per l'Organisme de Gestió Tributària, ens instrumental de la Diputació de 
Barcelona, per un import total de 3.281.362,48 euros. 
 
 

 
11. Autoritzar la celebració de la XXII Cursa de fons de les Tortugues de la 

Garriga.    
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. Autoritzar al club atletisme les Tortugues de la Garriga a celebrar la XXII 
Cursa de fons del club atletisme les Tortugues el dilluns 1 de maig de 2017. 

2. Autoritzar al club a fer ús dels vestidors del poliesportiu de Can Noguera i, en 
cas de pluja, també de la recepció.         

3. Aprovar la despesa de 240,00€ per l’ambulància, que s’aplicarà a la partida 
pressupostària 205 34000 22711 Activitats esportives. Ambulàncies i aprovar la 
despesa de 524,90€ pels trofeus que s’aplicarà a la partida pressupostària 205 
34000 22601 Despeses vàries. Atencions protocol·làries i representatives. 

 

 

 
12. Autoritzar la Jornada esportiva de 6è de primària.   
 
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. Autoritzar els mestres d’educació física dels centres de primària a organitzar 
la jornada esportiva de 6è el divendres 31 de març de 2017. 

2. Autoritzar els mestres a fer ús del camp municipal d’esports i el poliesportiu de 
Can Noguera, amb les seves dues pistes exterior i el carrer de l’entrada 
juntament amb el porxo del poliesportiu, des de les 8.30 fins a les 16.30 h.         

3. Aprovar la despesa de 1,190,00€ per les samarretes, que s’aplicarà a la partida 
pressupostària 205 34100 22601 Esport escolar. Atencions protocol·làries i 
representatives i aprovar la despesa de 300,00€ pels pícnics dels 
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dinamitzadors/es que també s’aplicarà a la partida pressupostària 205 34100 
22601 Despeses vàries. Atencions protocol·làries i representatives. 

 

 

 
13.Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de març de 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de març de 2017 de 
l’activitat de karate, de 97 valors i d’un import de 2.415,45€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 
 

Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 
     Expedient tributari                             NIF                                 Import 

1)    2012/401/000143                          19836925T                        30,00€ 
93)  2012/401/000137                          33932873F                         20,00€ 
Total número de valors “97”, .................................................2.415,45€ 

 
2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de març de 2017 de 

l’activitat de gimnàstica d’adults, de 18 valors i d’un import de 288,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica d’adults. 
 

Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 
     Expedient tributari                             NIF                                 Import 

1)    2012/402/000005                          52152906S                        16,00€ 
18)  2016/402/000003                          52143004A                        16,00€ 
Total número de valors “18”, ...................................................288,00€ 
  

 

 

 
14.Alta de l’Ajuntament de la Garriga a l’ECAS, European Commission Authentication 

System, i obtenció del PIC, Participant Identification Code  
 
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. Restar assabentats del registre de l’Ajuntament de la Garriga a l’URF (Unique 

Registration Faciltiy), codi PIC (Participant Identification Code) assignat per part 
de l’EACEA (Education Audiovisual and Culture Executive Agency), i de l’alta a 
l’ECAS (European Commission Authentication System). 
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15.Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes de febrer de 2017, de nous 
alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

Antecedents de fet   

 

Vist l’informe presentat per la tècnica d’Ensenyament, de data 28 de febrer de 2017, en el qual 

s’exposa el detall de nous alumnes i l’import total recaptat, durant el mes de febrer de 2017, 

d’ingrés de quotes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, corresponent al curs 2016/17. 

 

Vist que la Junta de Govern Local, de data 24 de març de 2014, va aprovar, entre d’altres, els 

preus públics de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

 

Vist el llistat amb el detall dels nous alumnes que han realitzat l’ingrés. 

 

Vista la fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

Fonaments jurídics  

 

Ordenança Municipal P08, reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’escola 

bressol municipal. 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que 

aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret 

d’Alcaldia de 16 de juny de 2015. 

 

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 1.259,76 €, corresponents a quotes del 
curs 2016/17 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

 

 

 
16.Aprovació de la relació cobratòria del mes de març de 2017 de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, corresponent al curs 2016/17  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria del mes de març de 2017 (quota mensual de març i 
servei de menjador de febrer) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, de 131 
valors i d’import 18.729,78 €, que aplicant les reduccions corresponents queda un 
import de 18.525,07 €. 
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Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les següents dades: 
  

Expedient tributari       NIF  Import  
 1) 2016/301/000030  46711181K  141,72 € 

 131) 2016/304/000002 52150492Q               94,93 € 

 Total número de valors “131” ......................... 18.729,78 € 
 Reduccions de quotes ............................................ 204,71 € 
 Total a cobrar ................................................... 18.525,07 € 
Reduccions de quotes: 

Codi Import reducció Alumnes amb reducció Tipologia * 

301 204,71 € 
4 30% 

1 10% 

* Reduccions regulades a l’Annex II “Tarifació social” de l’Ordenança municipal núm. 
P08 “Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal Les Caliues” 

 
2. Imputar l’import de 18.525,07 € al concepte pressupostari 16 201 34212 

“ENS.P08.PP.Escola bressol municipal” del Pressupost Municipal vigent. 
 

 

 
17.Aprovació de la relació cobratòria del mes de març de 2017 de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga del curs 2016/17. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria del mes de març de 2017 de l’EMAD, de 353 valors i 
import 15.207,45 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import 
de 14.264,84 €; 8.533,40 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”, 2.918,73 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 
34208 “ENS.P02.PP.EMAD Material CCFF Disseny” i 2.812,71 € corresponen al 
concepte pressupostari 17 201 34215 “ENS.P02.PP.EMAD Material CCFF Fusta” 
 
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents: 

   Expedient tributari                             NIF                           Import 
  1)    2016/104/000020                       37734187L                   61,18 € 
  353)  2016/110/000034                     33951296F         28,79 € 

    Total número de valors “353” ................................15.207,45 € 
  Total reduccions de quotes...................................................942,61€ 

Import total resultant...............................................14.264,84€ 
 

En el mes de març s’han concedit les següents reduccions: 

 

Codi Reducció 
Núm. Alumnes 
amb reducció 

Tipologia de reducció segons 
ordenança* 

104 98,55€ 
2 P02 6.2 b) 

4 P02 6.2 c) 
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110 844,06€ 

3 P02 6.2 a) 

2 P02 6.2 b) 

41 P02 6.2 c) 

TOTAL 942,61€   

 

*P02 6.2 a)  Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 

cursant estudis reglats i/o tallers a l’EMAD tindrà dret a una reducció del 25% de la quota 

mensual a partir del segon membre, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una instància. 

 

*P02 6.2 b) Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis, així com també 

en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus fills. 

 

*P02 6.2 c) Es preveu una reducció del 50% sobre les quotes mensuals per a les persones 

jubilades, pensionistes i/o que hagin complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant 

presentació del document corresponent. 

 

2. Imputar-los amb el detall següent: 
 

Dels 8.533,40 € imputats al concepte pressupostari de l’EMAD 17 201 34203: 
- 5.868,34 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 

“ENS.EMAD.P02.PP Cicles Formatius”  
- 156,46 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 

“ENS.EMAD.P02.PP.Monogràfics” 
- 1.819,86 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 

“ENS.EMAD.P02.PP.Tallers adults” 
- 688,74 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 

“ENS.EMAD.P02.PP.Tallers d’infants” 
 

2.918,73 € corresponen al concepte pressupostari 17 201  
34208“ENS.P02.PP.Material CCFF Disseny” 
 
2.812,71 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34215 
“ENS.P02.PP.Material CCFF Fusta” 

 
 
 

 
18. Renúncia del dret funerari a favor de l'Ajuntament de la Garriga del nínxol núm. 3, 
sèrie 11  del cementiri de la Doma 
 
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. Acceptar la renuncia dels drets funeraris del nínxol 3 de la sèrie 11a del Cementiri de 
la Doma de la que és titular la senyora Teresa Cebrian Climent amb NIF 37605440A a 
favor de l'Ajuntament de la Garriga. 

2. Agraïr la cessió a la Sra. Teresa Cebrian Climent, i notificar-li l´acord. 
3. Donar trasllat a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària del present acord, per 

tal de donar de baixa la taxa de conservació del cementiri per a l'exercici 2017.  
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19.Gratificacions complement de productivitat mes de febrer  conserge de Cultura 
 
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 el pagament d’un complement de productivitat al conserge de Cultura(AP) 
per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic d’il·luminació i so durant 114 hores en el 
mes de febrer de 2017, la quantitat de 171 euros amb càrrec a la partida 17 203 33000 
15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat . 

 

 

 
20.Complementació Incapacitat Temporals 

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.Complementar les retribucions al 100% dels treballadors que van causar incapacitat 
transitòria i així ho han demanat, que a continuació es detallen: 
 

Període I T : 
Import 
complementació 
mes I T : 

Partides 
Pressupostàries 

17/01/2017-19/01/2017 93,54€ 
17 201 32600 

13004 

27/01/2017-30/01/2017 131,54€ 
17 201 32310 

13004 

28/01/2017-actualitat 415,02€ 
17 304 24100 

13011 

30/01/2017-06/02/2017 127,77€ 
17 302 92000  

12003 

13/02/2017-19/02/2017 128,51€ 
17 102 13200 

12101  

15/02/2017-17/02/2017 *  

 
 

 

21.Complementació Incapacitat Temporals 

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 : 
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1.Complementar les retribucions al 100% dels treballadors que van causar incapacitat 
transitòria i així ho han demanat, que a continuació es detallen: 
 

Període I T : 
Import 
complementació 
mes I T : 

Partides 
Pressupostàries 

20/05/2015-05/10/2015 580,64€ 
17 401 15100 

13004 

 

 
 

22.Autorització realització al curs on-line “Introducció bàsica al concepte i gestió de 
metadades per a la gestió de documents electrònics d’arxiu”, Arxivera (grup A1-22). 
 
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 l´arxivera municipal al curs on-line “Introducció bàsica al 
concepte i gestió de metadades per a la gestió de documents electrònics d’arxiu”, que 
s’impartirà a l’aula virtual de formació de l’Associació des del dia 1 al 17 de març de 
2017. 

 
 

 
23.Autorització assistència al curs “Català per a adults”, Professora de música (grup A1-
22). 
 
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 Professora de música , al curs “Català per a adults”, que 
s’impartirà  a la seu de del Consorci de Normalització Lingüística del Vallès Oriental a  
Granollers el primer quadrimestre de l’any 2017, amb una dedicació setmanal de 3 a 4 
hores lectives. 

 
 

 
24.Desestimació del recurs de reposició presentat l´administrativa-coordinadora de 
l’OAC, contra l’acord de JGL de data 30/01/2017, de complementació de la Incapacitat 
Temporal. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 

 

 
 

25.Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’ esports mes de febrer de 2017 
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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 d’Esports de febrer de  2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diür
na 
normal 

H. 
Diürn
a 
festiva 

H.N
octu
rna 
nor
mal 

H.N
octu
rna 
festi
va 

TOTAL 
IMPORT 

Conserge 

instal· lacions 

esportives 

 

Muntar  bateco. 

Concert Carnestoltes 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 
283,88 €  
 

Conserge 

instal· lacions 

esportives 

 

Muntar bateco. 

Desmuntar bateco 

 

9.5 1.5   183,99 € 

Conserge 

instal· lacions 

esportives 

Muntar bateco 

Desmuntar bateco 

 

15 
   247,80 € 

Conserge 

instal· lacions 

esportives 

Partits d’handbol 

Substitucions Sr. 

Coma i Sr. Brunat 

     7.25 6.5   236,97 € 

Conserge 

instal•lacions 

esportives 

Substitució Sr. de 

Arriba 

Substitució Sr.Coma 

       10  4  243,28 € 

Conserge 

instal•lacions 

esportives 

Lloguer camp de 

futbol 
           2    33,04 € 

 
 
 

 
50.75 8 

 
4 

 
8 1.228,96€ 

 

 

 
26.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 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 
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Administrativa 

(C2) 

Matrimoni 

civil 

25/02/2017 

 

 

2,5 

  

           
45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 

 

 

 
27.Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de febrer de 2017 
 
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 Policia de febrer de 2017: 
 

Càrrec 
H.Diürna 

normal 

H.Diürna 

Festiva 

H.Nocturna 

Festiva 

Total 

Hores 

TOTAL 

IMPORT 

Dies 

Nocturns 

T.Plus 

Noct/€ 

Dies 

Dietes 

T.Dies 

Dietes/€ 
Total 

Agent       0,00 0,00 2 20,02   20,02 

Agent 4  4      8 138,20  2 20,02 2 30,06 188,28 

Agent       0,00 0,00   0 4 60,12 60,12 

Agent 8     8,00 132,16 5 50,05 4 60,12 242,33 

Agent      8 8,00 168,24 7 70,07 4 60,12 298,43 

Agent       0,00 0,00 2 20,02 2 30,06 50,08 

Agent    0,00 0,00 7 70,07 4 60,12 130,19 

Caporal   4   4,00 72,12   0 2 30,06 102,18 

Agent    0,00 0,00 7 70,07 2 30,06 100,13 

Agent       0,00 0,00   0 4 60,12 60,12 

Agent       0,00 0,00  0 2 30,06 30,06 

Agent    4 8  12,00 240,36 7 70,07 2 30,06 340,49 

Caporal       0,00 0,00  0 4 60,12 60,12 

Agent 4     4,00 66,08 5 50,05 4 60,12 176,25 

Agent   4    4,00 72,12 7 70,07 4 60,12 202,31 

Agent   8  8,00 168,24 7 70,07 4 60,12 298,43 

Agent       0,00 0,00  0 4 60,12 60,12 

Agent     8  8,00 168,24 7 70,07 2 30,06 268,37 

Agent       0,00 0,00 5 50,05 4 60,12 110,17 

Caporal      8 8,00 168,24   0 2 30,06 198,30 

Agent       0,00 0,00 7 70,07 2 30,06 100,13 

Caporal       0,00 0,00 18 180,18  0 180,18 

Agent 4      4,00 66,08  0 4 60,12 126,20 
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Agent   4  4,00 72,12 7 70,07 4 60,12 202,31 

 20 20 40 80 1.532,20 102 1.021,02 70 1.052,10 3.605,32 

 

 

 
28.Autorització realització al curs “Taller policia administrativa: espectacles i activitats 
recreatives”, al caporal de la  Policia Local (grup C1-16) . 
 
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 del senyor Francesc Xavier Mateo Martínez , al curs “Taller 
policia administrativa: espectacles i activitats recreatives”, que s’impartirà a l’ISCP de 
Mollet del Vallès, els dies 13,14,15 i 22 de març de 2017en horari de 8 a 17 hores. 

2. Imputar la despesa de 144€ pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 17 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari. 

 
 

 
29.Autorització assistència “curs pressupostos, condicions tècniques i banc de preus”, a la 
senyora Arquitecta (grup A1-22). 
 
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 l’assistència de la senyora Maria Josep Andres Gallego, al “curs 
pressupostos, condicions tècniques i banc de preus” el dia 9 de març de 2017 a la seu 
de l’ITEC, en horari de 9.30 a 13.30 i de 15.00 a 18.00 hores. 

2. Imputar la despesa de 192€ pel cost d’aquest curs a l'aplicació pressupostària 17 100 
92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral. 

 
 

 
30. Adjudicació del contracte menor dels serveis relatius al suport extern per al disseny i 
la dinamització dels pressupostos participatius de la Garriga.  
 
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 138.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, a l’empresa  Neòpolis consultoria sociopolítica SL, amb 
número de CIF B17678194 el contracte menor dels serveis relatius al suport extern per al 
disseny i la dinamització dels pressupostos participatius de la Garriga, per un import de 
13.215 euros i 2.775,15 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
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Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació d’aquest contracte menor amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent 209 92403 22799 foment de la participació per 
un import de 15.990,15 euros. 
 
 

 
31. Adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per l´adquisició i 
implantació d´un gestor d´expedients per l´ajuntament de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: Sub 07/2016 
Tipus de contracte: mixt, subministrament i serveis 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmicament mes 
avantatjosa 
 

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 el contracte mixt de subministrament i serveis per l´adquisició i implantació 
d´un gestor d´expedients per l´ajuntament de la Garriga per un import de 66.500.euros i 
13.965 euros d’IVA 
 
2. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 303 92600 64101 
SOC.TIC.Programari. adquisició del pressupost municipal vigent, pel que fa a les següents 
anualitats supeditar el contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient. La despesa es 
desglossa de la següent manera: 
 

• Any 2017: 47.175 euros i 9.906,75 euros d´IVA 
• Any 2018: 8.325 euros i 1.748,25 euros d´IVA 
• Any 2019: 5.500 euros i 1.155 euros d´IVA 
• Any 2020: 5.500 euros i 1.155 euros d´IVA 

 
 

 

 
32.Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells 
elevadors de les dependències municipals de la Garriga.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
Nº expedient:  Se01/2015 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment: Negociat, sense publicitat  
Criteris adjudicació: Diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmicament mes 
avantatjosa 
 

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 la pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells 
elevadors de les dependències municipals de la Garriga, per un termini d’un 
any, des del 15 d´abril del 2017 fins al 14 d´abril del 2018. 

 
 

 
33. Imposició de penalitats per incompliment de les obligacions contractuals, al 
contractista del servei de manteniment del verd urbà. 
 
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.- Imposar al adjudicatari del contracte de manteniment del verd urbà de la 
Garriga, una sanció de 1.958,10 euros  per l’incompliment de les obligacions contractuals 
establertes a la part dispositiva del present  
 
 

 
34.Acceptació de la subvenció Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona. Serveis de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana. Formació associativa portal 
d’entitats 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Participació Ciutadana 

 

 

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 Catàleg 2016 de la Diputació de Barcelona, dels Serveis de 
Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana en l’actuació “Formació 
associativa portal d’entitats”, amb codi XGL 16/Y223785. 

 

 
 

35. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns del Barri de Santa Rita per l’any 2017.  
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 

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’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació de 
Veïns del Barri de Santa Rita, amb NIF G65080012, per un import de mil cinc-
cents cinquanta euros (1.550€), destinada a garantir el bon funcionament de 
l’activitat de l’associació d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
 

 

 
36. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
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Veïns del Barri de la Mare de Deu de Montserrat per l’any 2017.  
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 

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’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació de 
Veïns del Barri de la Mare de Deu de Montserrat, amb NIF G59539106, per un 
import de dos-mil dos-cents euros (2.200€), destinada a garantir el bon 
funcionament de l’activitat de l’associació d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança 
General de Subvencions. 

2. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  l’Associació de Veïns del Barri de la Mare de Deu de Montserrat per 
aquest any 2017. 
 
 

 
37. Sol·licitud de Subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el 
catàleg d’espectacles Programa.cat, del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar la subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a 
la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.Cat per a l’any 2017 al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Oficina de Suport al a Iniciativa Cultural. 

 

 

 
38. Convocatòria del Concurs per a la gestió de la barra de bar de la plaça del Silenci i 
dinamització de l’espai durant la Festa Major 2017. Aprovació de les Bases i els requisits 
per a participar. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura. 
 

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 les Bases del concurs i els requisits per a l’adjudicació de la gestió de la 
barra de bar i de la dinamització de l’espai de la Plaça del Silenci durant la Festa 
Major de la Garriga el present 2017. 

2. Obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per participar en el concurs 
de barra de bar de la zona de la plaça del Silenci i de la dinamització de l’espai 
durant la Festa Major d’enguany. 

 

 

 
39. Convocatòria del Concurs per a la gestió de les barres de bar a l’espai de concerts de la 
Festa Major 2017. Aprovació de les Bases i els requisits per a participar. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura / 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. Aprovar les Bases del concurs i els requisits per a l’adjudicació de la gestió de les 6 
barres de bar a l’espai de concerts de la Festa Major 2017. 

2. Obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per participar en el concurs 
de barra de bar de l’espai de concerts de la Festa Major d’enguany. 

 
 

 
40. Acceptació de la subvenció per a activitats culturals de festes majors. Diputació de 
Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 

 
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 per a activitats culturals de les festes majors de la Diputació de 
Barcelona, un import de 2.881€. 

 

 

 
41. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i el Cinema 
Alhambra, representat pel Sr. Josep Mª Miró i Casulà per l’any 2017.  
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 

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’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Cinema Alhambra,  
per un import de cinc-mil euros (5.000€), destinada a fer front a les despeses de 
manteniment, millora i adeqüació de les instal.lacions, així com també promoure i 
impulsar la seva activitat, tot ajudant a que el seu manteniment i funcionament sigui 
del tot òptim, d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 
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42. Concessió d'ajut econòmic de 915,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 482/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 915,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 
2017 per a la família que figura a l'expedient 482/2013 de serveis socials. 

 

 

 
43. Concessió d'ajut econòmic de 325,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 3646/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 325,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 3646/2014 de serveis socials. 

 

 

 
44. Concessió d'ajut econòmic de 602,25 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 5210/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 602,25 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 
2017 per a la família que figura a l'expedient 5210/2013 de serveis socials. 

 

 

 
45.Concessió d'ajut econòmic de 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 



 
 

JGL 13/3/2017                                                            22 

 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 691,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 5754/2014 de serveis socials. 

 

 

 
46. Concessió d'ajut econòmic de 568,87 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 568,87 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 6962/2013 de serveis socials. 

 

 

 
47. Concessió d'ajut econòmic de 440,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 3901/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 440,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 
2017 per a la família que figura a l'expedient 3901/2012 de serveis socials. 

 

 

 
48. Concessió d'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 4627/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 435,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 4627/2013 de serveis socials. 

 
 

 
49. Concessió d'ajut econòmic de 450,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que figura a 
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l'expedient 10597/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 450,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 10597/2013 de serveis socials. 

 
 

 
50. Concessió d'ajut econòmic de 439,72 € corresponent al 50% de les despeses d’hipoteca 
del mes de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
859/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 439,72 € corresponent al 50 % de les despeses d’hipoteca  
d’habitatge del mes de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 859/2013 de serveis socials. 

 

 

 
51. Concessió d'ajut econòmic de 575,34 € corresponent al 75% de les despeses de hipoteca 
dels mesos de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3667/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 575,34 € corresponent al 75 % de les despeses de hipoteca  
d’habitatge dels mesos de desembre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 3667/2012 de serveis socials. 

 

 

 
52. Concessió d'ajut econòmic de 514,69 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017  i d’aigua 
dels mesos d’octubre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3425/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 514,69 € corresponent al 100 % de les despeses de 
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subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016  i d’aigua dels mesos 
d’octubre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3425/2012 de serveis socials. 

 
 

 
53. Concessió d'ajut econòmic de 218,58 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre  de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 3155/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 218,58 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre  de 2016  per a la família 
que figura a l'expedient 3155/2012 de serveis socials. 

 
 

 
54. Concessió d'ajut econòmic de 326,45 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre de 2016  i d’aigua dels mesos 
de juliol i d’octubre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
4214/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 326,45 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre de 2016  i d’aigua dels 
mesos de juliol i d’octubre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 4214/2012 de serveis socials. 

 
 

 
55. Concessió d'ajut econòmic de 229,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport  dels mesos de novembre de 2016  fins al juliol de 2017 per  a la família que 
figura a l'expedient 3144/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 229,50 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  
dels mesos de novembre de 2016 fins al juliol de 2017 per la família que figura a 
l'expedient 3144/2012 de serveis socials. 
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56. Concessió d'ajut econòmic de 160,72 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador d’abril a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2715/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 160,72 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
d’abril a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2715/2014 de serveis 
socials. 

 
 

 
57. Aprovació del  contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2017 al V Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de Serveis Socials i aprovació primer pagament d’aquesta addenda. 
 
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 el contingut i la signatura de l’addenda per a l’any 2017 al V conveni 
interadministratiu de col·laboració el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Garriga per a la coordinació, la programació i el finançament 
de Serveis Socials. 

2. Aprovar la despesa de 1.844,00 € corresponent al 50 % d’aportació de la previsió dels 
projectes per a l’exercici 2017. 

 

 
58. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
SBV. 
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. SBV en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
59. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
ECD. 
 
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 la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. ECD en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
60. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
JCM. 
 
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. JCM en la modalitat de titular conductor/a. 
 

 

 
61. Aprovació de la justificació 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 la justificació de Serveis Socials detallats a continuació: 
 
JGL de data 27/02/2017: 

 

• Exp. 0809/2014  Import subvenció: 562,50 € (50 % del cost total de les despeses de 

lloguer dels mesos novembre i desembre de 2016). 

• Exp. 1574/2013 Import subvenció: 750,00 € (75 % del cost total de les despeses de 

lloguer dels mesos de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 4258/2012  Import subvenció: 675,00 € (50 % del cost total de les despeses de 

lloguer dels mesos d’octubre, novembre i de desembre de 2016sembre de 2016 i de 

gener de 2017). 

• Exp.05561/2014 Import subvenció: 101,11 € (75 % del cost total de la despesa de 

subministrament elèctric dels mesos de juliol i setembre de 2016) 

• Exp. 2186/2012  Import subvenció: 244,00 € (50% cost total de la despesa de transport 

dels mesos de novembre de 2016 fins al juny de 2017). En aquest cas, es justifica un 

import 122,00 €.  

• Exp. 1094/2013  Import subvenció: 435,46 € (50 % del cost total del rebut d’hipoteca 

del mes de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

 

JGL de data 13/02/2017  
 

• Exp. 3755/2012: Import subvenció: 578,70 € (75% de les despeses d’Escola Bressol 

Municipal, quotes de gener fins a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del 

mes de febrer d’import de 82,67 €. 
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62. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de març 
de 2017. 
 
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    2017/00002437 Març  2017            500,00€   105,€   605,00€ 

 

 

 
63. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Març – abril 2017. 
 
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 al Sr. Xavier Garcia Ahufinger, 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 març i abril del 2017. 

 
 

 
64. (D’Arbois Restaurant); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2017. 
 
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 a la Sra. Núria Bulbena Burdó, del 
D’Arbois Restaurant, per instal·lar una terrassa amb taules i cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 4, pel període anual 2017, repartit 
de la següent manera: 

 
• 4 taules: de gener a abril i d’octubre a desembre (7 mesos) 
• 5 taules: de maig a juny i el setembre (3 mesos) 
• 8 taules: Juliol 
• 10 taules: Agost 

 
 

65. (Bar Frankfurt JP); ocupació de via pública amb taules i cadires. Març – setembre 
2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Zhongzhe Li, del Bar Frankfurt JP, 
per instal·lar una terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat a la Carretera Nova número 149, ocupant dues zones 
d’aparcament, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període dels mesos de març a 
setembre del 2017 (7 mesos). 

 
 

 
66. Sol·licitud de recurs material Catàleg de serveis 2017 de la Diputació de Barcelona  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Sol·licitar l’ajut de suport tècnic per realitzar mesures acústiques a l’activitat La 
Vienesa, SCP, situada al C/Banys, 26 del terme municipal i a l’habitatge afectat pel 
sorolls situat al C/Pere Fuster, núm. 2  1-4ª de la Garriga. 

 
 

 
67. 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  13 de març de 2017 per un import 
de 223.280,86 €  
 
 

 
68. Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció de dues destructores de 
documents. 
 
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. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consten a l’inventari de 
béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’indiquen, com a efectes no 
utilitzables per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 

 

 

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

 

 

 
69. Acceptació de l’ajut econòmic per un import de 351.159,77 euros del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball 
 

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

de la Junta, acorda : 

 

1. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent al 
“Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, del seu 
règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, per un import global de 351.159,77 
euros desglossat en   
 
175.579,89 euros pel exercici 2017   
175.579,88 euros pel exercici 2018 
 

 

 

 
 

 

 


