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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE 
GENER DE 2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
30 DE GENER 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 16 de gener de 2017. 

 
 

 
2. 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)  (1/2017) 

(re 140/2017) 
Descripció obra 

Construcció de marquesina de 109,50 m2, ubicada al Carrer Francesc Macià 9 de la 
Garriga 
 

 
B) (OMe 3/2017) 
(r.e.72/2017) 
Descripció obra 

Arranjar tanca de filat metàl·lic existent, substitució d’aixeta de pas general d’aigua i 
arranjament de quadre elèctric, ubicades al Carrer Garbí 6 de la Garriga 
 

 
C) (OMe 4/2017) 
(r.e.99/2017) 
Descripció obra 
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Modificar arqueta de sanejament arrel d’un requeriment rebut per part del Consorci per 
a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, ubicades al carrer Joan Brossa 4 de la Garriga 
 

 

C) (OMe 6/2017) 
(r.e.115/2017) 
Descripció obra 

Adequació del bany del local existent consistent a substituir les rajoles, els sanitaris i la 
porta, ubicades al Carrer Banys 1, local 3 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. 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 107/2016) 

(r.e.E/000066-2017) 
Descripció obra 

Obertura de cata de 1ml x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicades a la Ronda del Carril 60 de la Garriga 
 

B)  (Ome 7/2017) 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Francesc Macià 9 
2017/020/000010 
2017/0000001298 

ICIO 
 

1.477,81 € 

Taxa 
OMe 
 

28,50 € 

Garbí 6 
2017/020/000008 
2017/0000001295 

ICIO 19,58 € 

Taxa 
OME 

28,50 € 

Joan Brossa 4 
2017/020/000014 
2017/0000001311 

ICIO 47,00 € 

Taxa 
OME 

28,50 € 

Banys 1, Local 3 
 2017/020/000015 
2017/0000001313 

ICIO 195,03 € 

Taxa 
OME 

28,50 € 
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(r.e.E/000109-2017) 
Descripció obra 

Obertura de rasa de 5 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats., ubicades al carrer Abadessa Emma 13 de la Garriga. 
 

C)  (Ome 5/2017) 
(r.e.E/000109-2017) 
Descripció obra 

Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicades al carrer Rovira 1, de la Garriga 
 

2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

3.Donar trasllat 
del present acord 
als interessats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. 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 

6560/2016 Anselm Clavé 50 150 € 
E/002358-2016 Doma 11 150 € 
6762/2016 Rupit 23  150 € 
6724/2016 Doma 31 150 € 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Ronda del Carril 

60 
2017/020/000007 
2017/0000001294 

ICIO 
 

8,15 € 

Taxa 
Ome 

28,50 € 

Abadessa Emma 

13 
2017/020/000012 
2017/0000001309 

ICIO 
 

16,56 € 

Taxa 
Ome 

28,50 € 

Rovira 1 
2017/020/000013 
2017/0000001310 

ICIO 
 

8,15 € 

Taxa 
Ome 

28,50 € 
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220/2017 
 

Carretera Nova 70 150 € 

34/2017 
 

Carretera Samalús 20 150 € 

134/2017 
 

Cardedeu 26 150 € 

124/2017 
 

Llerona 26 150 € 

67/2017 
 

Horts 8,  150 € 

40/2017 
 

Carretera Nova 125  150 € 

6850/2016 
 

Passeig Congost 185 150 € 

6830/2016 Carretera Nova 15-17 150 € 
6801/2016 Mina 3 150 € 
6784/2016 Anselm Clavé 7A 150 € 
 
 
 

 
5. 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 

6724/2016 Doma 31 550€ 

34/2017 
Carretera 
Samalús 20 

350 € 

 
 

 
6. Caducitat de l’expedient d’obra major (Masia can Perera de Pimar) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

ANTECEDENTS 

 

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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PRIMER. Declarar la caducitat de l’expedient de sol·licitud d’obres per la millora i 
manteniment de la Masia can Perera del Pimar Exp Oma 24/2014, de conformitat amb les 
consideracions de la part expositiva. 

SEGON. Aprovar la liquidació corresponent a la declaració de caducitat de conformitat 
amb l'ordenança municipal T06 

Objecte Núm. liquidació Concepte Import total 

Masia can Perera 

de Pimar 

2017/020/000005 

2017/0000001284 

Caducitat 128,90 € 

 
 

 
7. Caducitat de l’expedient de divisió horitzontal (Calàbria 27 i Passatge Gubern, 1-3) 
 
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. Declarar la caducitat de l’expedient de sol· licitud de de divisió horitzontal de 
l’edifici plurifamiliar al carrer Calàbria, 27 de la Garriga (exp. D.H 2/2016), de 
conformitat amb les consideracions de la part expositiva. 

SEGON. Aprovar la liquidació corresponent a la declaració de caducitat de conformitat 
amb l'ordenança municipal T06 

Objecte Núm. liquidació Concepte Import total 

Calàbria 27 i 

Passatge Gubern, 

1-3 

2017/020/000006 

2017/0000001285 

Caducitat 92,80 € 

 
 

 
8. Denegació obra menor per la adequació terreny polígon 9 parcel·la 11 l 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
(ref 38/2017) 

 

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

de la Junta, acorda : 

1. Denegar la llicència d’obres menors (Exp. OMe 4/2017) per adequació del terreny 
per a pàrquing de vehicles, del polígon 9 parcel·la 11 l, que limita amb parcel·les 
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dels Tremolenchs, de la Garriga, segons instància presentada pel Sr. Domingo 
Drago, de conformitat amb les consideracions de l´informe tècnic. 

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

Polígon 9 
parcel·la 11 l 

2017/020/000009 
2017/0000001267 

Liquidació 
denegació 
llicència 

28,50 

 
 

 
9. Comunicació obres local comercial, Banys 123, botiga de reposteria creativa i 
taller.(Exp. 8/2016) 
(r.e.6869/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C Banys 123, de la Garriga per 
tal d’adequar-lo com a botiga de reposteria creativa i taller. 

 

 
10. Comunicació obres local comercial, Banys 1, Meguca, S.A.,representada per la Sra. 
Marta Prims, botiga de de roba i complements al detall.(Exp. 1/2017) 
(r.e.114/2017) 
 
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 l’adequació del local situat al C Banys 1, local 2, de la 
Garriga per tal d’adequar-lo com a botiga de venda de roba i complements al 
detall  a favor de Meguca, S.A. 
 

 

 
11. Comunicació obres local comercial, Carretera de l’Ametlla 1, local 2, 
perruqueria.(Exp. 2/2017) 
(r.e.188/2017) 
 
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 l’adequació del local situat ala Carretera de l’Ametlla 1, 
local 2 de la Garriga per tal d’adequar-lo com a perruqueria. 
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12.Varis 68/2016: placa de gual,Avinguda Catalunya 4  
(re.E/002401-2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la placa de gual següent a: 
A)  (68/2016) 

Descripció 
Placa de gual permanent ubicades a la Avinguda Catalunya 4 de la Garriga 

 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 

r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

E/002401-
2016 

Avinguda 

Catalunya 4 

2017/015/000004 

2017/0000001331 

Tramitació i 
Placa 

15,00 € 

 
 

 

 
13.Varis 2/2017: placa de gual, Carretera Nova 70.  
(re.126/2017) 
 
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 placa de gual següent a: 
 

A)  (68/2016) 
Descripció 
Placa de gual permanent, ubicada a la Carretera Nova 70 de la Garriga 

2.Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 

r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

126/2017 Carretera Nova 70 
2017/015/000003 

2017/0000001300 

Tramitació i 
Placa 

15,00 € 
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14. Aprovació memòria valorada de millora de l’aparcament Les Roques (entre  els 
carrers Bellavista- avinguda Sant Esteve i Passeig Congost ) 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria valorada de la millora de l’ l’aparcament de Les Roques  (entre  els 
carrers Bellavista- avinguda Sant Esteve i Passeig Congost ), per un import total de 
49.445,51 € (21% IVA no inclòs), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
 

15. Acceptació subvenció directa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona pel finançament de les despeses derivades de l’estudi i 
senyalització de l’àrea de serveis d’autocaravanes de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL:  Turisme 
 

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 de 10.000,00 euros de la subvenció per concessió directa de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona pel finançament de les 
despeses derivades de l’estudi i senyalització de l’àrea de serveis d’autocaravanes de la 
Garriga. 
 

 

 
16. Activitats organitzades al voltant de la commemoració del 78è aniversari del 
bombardeig de la Garriga i de foment de la Cultura de la Pau 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Patrimoni i Identitat 
 
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 activitats organitzades al voltant de la commemoració del 78è aniversari 
del bombardeig de la Garriga i de Foment de la Cultura de la Pau. 

2. Imputar la despesa derivada de les activitats amb el següent detall: 
• 204 33600 22610 Recuperació memòria històrica i reconeixements: 3.993,00 

€. 
• 204 33600 22601 Atencions protocol•làries i representatives: 60,00 €. 
• 208 23100 22612 Programa de Cooperació i Solidaritat: 2.012,50 €. 

 

 

 
17. Devolució d’ingressos de la primera quota als alumnes del Programa de Formació i 
Inserció PFI, modalitat Plans d’Iniciació Professional PIP de l’Escola Municipal 
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d’Educació (EME), corresponents al curs 2016/17  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

RETIRAT 

 

 

 
18. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les programacions 
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars, dels municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per el curs escolar 
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. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars, dels municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, 
pel curs escolar 2016/17. 

 

 

 
19. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent a la fase segona 
del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import de 
9.296,16 €,  relatiu als ajuts concedits als ens locals corresponents a la fase segona 
del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 

 
20.Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import de 
45.640,32 €, relatiu als ajuts concedits als ens locals corresponents al Programa 
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-
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2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

 

 
21.Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per donar suport a la 
implementació d’un sistema de gestió a les escoles municipals de música, en el marc del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import de 
600,00€,  per donar suport a la implementació d’un sistema de gestió a les escoles 
municipals de música, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 

 

 

 
22. Aprovació de la liquidació de la taxa de clavegueram corresponent a la facturació de 
l’any 2015 ( primer, segon, tercer i quart trimestre). 
 
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 en concepte de la recaptació de la taxa de clavegueram 
referent a l’exercici 2015 per un import total de 3.523,10€. 

2. Imputar l’import al concepte pressupostari  403 30100 ATS.T15.Taxa 
clavegueram. 

3. Aprovar la factura número AIGM-17/0001 pel servei de cobrament de la taxa de 
clavegueram per import de 426,29€ i imputar-la a l’aplicació pressupostària 301 
93201 22708 SOREA. Clavegueram. Servei recaptació. 

 

 

 
23.Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificat de règim 
urbanístic, segons l’ordenança T06, Taxa per expedició de documents, segons ordenança 
T10 certificat de compatibilitat urbanística i declaració responsable, segons ordenança 
T11 taxa prestació serveis d’activitats. 
 
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 les liquidacions generades per l’expedió de certificat de règim urbanístic, segons 
el detall següent: 

 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2017/021/00003 2017/00000033 Llerona,30-32 64,40€ 
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2017/021/00004 2017/00001158 cCan Palau,9 64,40€ 

 

2. Aprovar la liquidació generada per la comunicació prèvia ambiental 
municipal i canvi de titularitat, segons el detal següent: 

 
Expedient Liquidació Objecte tributari Import 

2017/170/000001 2017/00001280 C. Calabria,1-11 237,13€ 

2017/170/000002 2017/00001281 C.Cardedeu,1 129,91€ 

    

 
3. Aprovar la liquidació generada per l’expedició de fotocòpies, segons el 

detall següent: 
 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2016/018/0000180 2017/00001274 88 fotocòpies 13,35€ 

2016/018/0000065 2017/00001304 Informe policial 10,80€ 

 

4.Comptabilitzar-ho al concepte d’ingrés ,2017 402 32900 MED.T11.Taxa prestació de 
serveis , 2017 401 32100 ATS.URB.T06.Taxa llicència urbanística., 2017 100 32500 
Taxa per expedició de documents administratius. 

 
 

 
24. Baixa de la furgoneta matrícula B3074PJ 
 
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 el bé moble relacionat a la part expositiva, el qual consta a l’inventari de béns 
mobles de l’entitat local amb el codi d’actiu 13, com a efecte no utilitzable 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. 

2. Donar de baixa de l’inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic B01 “Venda-Dret 
reconegut”.  

3. Emetre factura de 150 euros, IVA inclòs, a nom de Tamayo Autodesguaces, SL, CIF 
B63070213, ctra. de Barcelona-Puigcerdà, km. 35,2, de la Garriga, i imputar l’ingrés al 
concepte pressupostari 302 61900. 

4. Procedir a lliurar el bé moble per a la seva destrucció i tramitació de la baixa del 
vehicle davant la Direcció General de Trànsit a l’empresa Tamayo Autodesguaces, SL.  

 
 

 
25. Lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola de Dansa Disset el dia 11 de febrer 2017  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

Antecedents de fet 
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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. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del Teatre de la 
Garriga el dia 11 de febrer de 2017, de 16 h a 19 h,  per poder realitzar l’espectacle 
de dansa per presentar les coreografies del grup formació, a la Sra. Anna Muñoz 
amb NIF 47805970-X,  en representació de l’Escola de Dansa Disset, d’acord amb 
la instància de data 1 de desembre de 2016 i número de registre 6432/2016. 

2. Aprovar la liquidació a nom Sra. Anna Muñoz amb NIF 47805970-X, per un 
import de 485,64€, en concepte de lloguer del Teatre de la Garriga pels dies i hores 
esmentats. 

 

 

 
26. Modificació de les Normes de la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i 
Aspa. 
 
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. Aprovar les Normes de la Sala Municipal d’Art i Exposicions Andreu Dameson i 
Aspa, recollides a la part expositiva d’aquest acord. 

2. Fer la difusió corresponent en els mitjans de comunicació local. 
 

 

 
27.Gratificacions treballs extraordinaris cap d’any , Tècnica Auxiliar de Joventut.  
 
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. Rectificar l’errada de fet detectada en l’Acord de Junta de Govern Local  de data 16 
de gener de 2017 en relació  a l’aprovació de la despesa de l’aplicació pressupostària al 
complement de productivitat de la Tècnica auxiliar de joventut.  

2.  Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal municipal que 
seguidament es relaciona, per l’especial responsabilitat que comporta estar al càrrec 
de la festa de la nit de cap d’any 2016: 

 

Dates TOTAL IMPORT 

31/12/2016 

i 

01/01/2017   
200€ 

 
3. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 

seguidament es relaciona: 
 

Festa cap d’any 2016: 
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Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Tècnica 

auxiliar de 

Joventut 

Revetlla de cap d’any  6 6 234,36€ 

 
 

    234,36€ 

 

 

 

28.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. 

 

 

29.Plus festivitat policía local 2016 

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 complement de festivitat anual 2016 per a l’inspector, caporals i agents de 
Policia Local  

 

 

30.Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques per crear tres borses de treball: 
administratius, professors EME/EMAD i EMM. 

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 la convocatòria i  les bases específiques següents: 
a. Borsa de professorat per a cobrir vacants temporals o substitucions dels membres 

del cos de professors i mestres de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny i 
de l’Escola Municipal d’Educació de la Garriga.  

b. Borsa de professorat per a cobrir vacants temporals o substitucions dels professors 
de l’Escola Municipal de Música de la Garriga.  
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c. Borsa de personal administratiu per a cobrir necessitats temporals del personal 
d’aquesta categoria. 

 

 
31.Autorització assistència a  “2a Jornada d’Actualització Local”. 
 
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 dels senyors Joaquim Rosell i López i Jordi Calatrava Adell a 
la“2a Jornada d’Actualització Local ”, que s’impartirà el dia 3 de febrer de 2017 en 
horari de 8.45 h a 14.30 h al Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona de 
Barcelona.  

 

 

 
32. Tècnica de Medi Ambient; sol·licitud del gaudiment de les vacances corresponents al 
2017 i d’una excedència per cura de fill 
 
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.Concedir a la tècnica de Medi Ambient, el gaudiment dels 12 dies/laborals de vacances 
corresponents a l’exercici 2017, des del dia 13/2/2017 fins el 28/02/2017 i una excedència 
voluntària per a tenir cura del seu fill amb reserva de lloc de treball amb efectes a partir 
del dia 01/03/2017 i fins el 31/08/2017. 

 

 

33.Gratificacions treballs extraordinaris mes de desembre del conserge teatre 

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 65,5 hores en el 
mes de desembre de 2016, la quantitat de 98,25 euros amb càrrec a la partida 17 203 
33000 15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat , condicionat a l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal de l’exercici 2017 

 
 

 
34.Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’ esports mes de desembre de 
2016 
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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 desembre de  2016: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürn
a normal 

H.Diür
na 
festiva 

H.Noctu
rna 
normal 

H.Noctu
rna 
festiva 

TOTAL 
IMPOR
T 

Conserge 

instal· lacion

s esportives 

Muntar 3/3 

bateco 

6,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113,66 €  
 

Conserge 

instal· lacion

s esportives 

Substitució 

Ramon 

Coma 

 

 5 

 

1 111,18 € 

 
  

  
  
       

 
 224,84 € 

 

 

 

 
35. Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de desembre de 2016 
 
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 desembre de  2016: 
 

Càrrec 

H.Diü
rna 
norma
l 

H.Diür
na 
Festiva 

H.Noct
urna 
Festiva 

Total 
Hores 

TOTA
L 
IMPO
RT 

Dies 
Noctu
rns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Diet
es 

T.Dies 
Dietes/€ 

Total 

Agent       0,00 0,00 5 50,05 1 15,03 65,08 

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

Agent       0,00 0,00   0 1 15,03 15,03 

Agent     8 8,00 168,24 1 10,01 3 45,09 223,34 

Agent       0,00 0,00 8 80,08 4 60,12 140,20 

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

Caporal     8 8,00 168,24   0 3 45,09 213,33 

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

Agent       0,00 0,00 4 40,04 4 60,12 100,16 

Agent       0,00 0,00 4 40,04 4 60,12 100,16 
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Caporal       0,00 0,00 1 10,01 3 45,09 55,10 

Agent     8 8,00 168,24 6 60,06 3 45,09 273,39 

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

Agent 4 5   9,00 156,23 7 70,07 3 45,09 271,39 

Agent       0,00 0,00 7 70,07 3 45,09 115,16 

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

Agent       0,00 0,00 6 60,06 3 45,09 105,15 

Caporal       0,00 0,00   0 2 30,06 30,06 

Agent       0,00 0,00 4 40,04 4 60,12 100,16 

Caporal       0,00 0,00 17 170,17 2 30,06 200,23 

Agent       0,00 0,00 6 60,06 3 45,09 105,15 

Agent   4 8 12,00 240,36 7 70,07 4 60,12 370,55 

 
4 9 32 45,00 901,31 104 

1.041,0
4 

68 1.022,04 2.964,39 

 

• 2. Aprovar les gratificacions pel servei de cap d’any per un total de 1.000 euros 
i amb càrrec a l’aplicació  pressupostària 17 102 13200 15101 al personal que 
seguidament es relaciona: 

Nom Import 
Hernán Roca, Antoni 200,00 € 

García Pérez, Pedro 200,00 € 

Martín Luque, Verónica 200,00 € 

Arévalo Fernández, Carlos 200,00 € 

Redondo Pinilla, Isidro 200,00 € 

TOTAL 1.000,00 € 

 

 
 

 

36. Increment jornades laborals Coordinadora EME (A2) i de la Tècnica Mitjana en 
Educació (A2) 

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. Modificar la jornada de la senyora Coordinadora EME (grup A2-18), a partir del 
01/02/2017 i fins el dia 31/03/2017 data en que finalitza el permís sense sou de la 
senyora Francisco. 

 
2. Modificar la jornada de la senyora Tènica Mitjana d’Educació (grup A2-18), a partir 

del 01/02/2017 i fins el dia 31/03/2017 data en que finalitza el permís sense sou de la 
senyora Francisco. 
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37. Donar compte de l’avaluació de l'estat de seguretat dels sistemes de l'Ajuntament de la 
Garriga i la seva adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Societat del Coneixement 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Donar compte a la Junta de Govern Local de l’estat de la seguretat dels sistemes 
de l’Ajuntament de la Garriga i la seva adequació a l’Esquema Nacional de 
Seguretat (ENS). 

 

 

 
38. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme l’elaboració dels Plecs per a la 
contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic per a l’Ajuntament de la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

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 de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en l’elaboració dels Plecs per a la contractació 
del servei de manteniment de l’enllumenat públic per a l’Ajuntament de la 
Garriga, amb codi XGL 16/Y/227872. 

 
 

 
39. Sol·licitud ajut econòmic dins el programa de suport econòmic als municipis per a la 
neteja de lleres i restauració de l’entorn fluvial, consolidació del talús del marge dret d’un 
tram del riu Congost 
 
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 una subvenció al Consorci Besòs Tordera, per un import de 42.934,90€, 
d’acord amb els percentatges establerts als programes de suport als municipis i pla 
de custòdia d’espais fluvials, dins l’apartat de suport per a la restauració de 
l’entorn fluvial, per dur a terme l’execució de les obres per de consolidació del 
talús del marge dret d’un tram del riu Congost, a l’alçada dels Pinetons del terme 
municipal, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’empresa SERPA, 
Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL el mes d’agost de 2016. 

 

 

 
40. Sol·licitud ajut econòmic dins el programa de suport econòmic als municipis per a la 
neteja de lleres i restauració de l’entorn fluvial, consolidació de talussos al riu Congost. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
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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. Sol·licitar una subvenció al Consorci Besòs Tordera, per un import de 98.365,21€, 
d’acord amb els percentatges establerts als programes de suport als municipis i pla 
de custòdia d’espais fluvials, dins l’apartat de suport per a la restauració de 
l’entorn fluvial, per dur a terme l’execució de les obres per de consolidació de 
talussos al riu Congost, del tram entre el Pont de Can Noguera i de la Doma del 
terme municipal, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’empresa SERPA, 
Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL el mes de desembre de 2014. 

 

 

 
41. Aprovació circular interna en referència a les activitats amb intervenció 
administrativa no regulada per cap normativa específica 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats 
 

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 circular interna núm. 1 d’Activitats amb intervenció administrativa, 
no regulada per cap normativa especifica. 

 

 
 

42. Quintairas SL (Bar Caracas); ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – 
juny 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 Quintairas SL, el bar Cafés Caracas, 
per instal·lar una terrassa amb 10 taules, les corresponents cadires i un separador 
paravents de 4m de llarg per 1,6m d’alçada, segons plànol adjuntat, davant del seu 
establiment, situat a la plaça de l’Església número 6, pel període del 15 de gener al 14 
de juliol del 2017. 

 
 

 
43.Sr. (Tricaté Cafè); ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – març 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública. 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública, al bar Tricaté Cafè, per instal·lar una 
terrassa amb 2 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la 
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plaça de l’Església número 9, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període dels 
mesos de gener a març del 2017. 

 
 

 
44. (Bar Molina); ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – octubre 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. José Manuel Molina Garcia, del 
Bar Molina, per prorrogar la instal·lació d’una terrassa amb 3 taules i les 
corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 
93, pel període dels mesos de gener a octubre del 2017 (10 mesos). 

 
 

 
45. Concessió d'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’octubre, novembre i de desembre  de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 5138/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 300,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos d’octubre, novembre i de desembre  de 2016 per a 
la família que figura a l'expedient 5138/2016 de serveis socials. 

 

 

 
46. Concessió d'ajut econòmic de 151,20 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos de juliol i de setembre de 2016 i d’aigua dels mesos de 
juliol i d’octubre de 2016 per a la família que figura a l'expedient 2744/2013 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 151,20 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament de llum dels mesos dels mesos de juliol i de setembre de 2016 i 
d’aigua dels mesos de juliol i d’octubre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 2744/2013 de serveis socials. 

 
 

 
47. Concessió d'ajut econòmic de 405,00 €  corresponent al 75% de les despeses de 
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menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 12264/2013 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 405,00 € corresponent al 75% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 12264/2013 de serveis 
socials. 

2. Imputar la despesa de 405,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
menjador ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a  TENO MENJADORS, S.L. 

3. Donar trasllat del present acord  a les persones interessades. 
 

 

 
48. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny 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 334,80 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4627/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
49.Concessió d'ajut econòmic de 564,20 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de febrer a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 831/2013 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 564,20 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de febrer a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 831/2013 de serveis 
socials. 

2. Imputar la despesa de 564,20 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
Menjador Ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a “7 i TRIA, S.A.” per l’import de 282,10€ i a “GR Sana la Garriga, S.L.” per l’import 
de 282,10€. 

3. Donar trasllat del present acord  a la persona interessada. 
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50.Concessió d'ajut econòmic de 708,48 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4647/2013 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 708,48 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4647/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
51. Concessió d'ajut econòmic de 1.033,56 €  corresponent al 75% de les despeses de 
menjador de gener a juny 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 : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 1.033,56 € corresponent al 75% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 5754/2014 de 
serveis socials. 

 

 

 
52. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2053/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 334,80 € corresponent al  50% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2053/2016 de serveis 
socials. 

 

 

 
53. Concessió d'ajut econòmic de 167,40 €  corresponent al 25% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 246/2015 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 167,40 € corresponent al 25% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 246/2015 de serveis 
socials. 

 

 

 
54. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4214/2012 de serveis 
socials. 

 

 

 
55. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 6962/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
56. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 325/2014 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 325/2014 de serveis 
socials. 

 
 

 
57.Concessió d'ajut econòmic de 1.062,72 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2208/2012 de 
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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 1.062,72 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2208/2012 de 
serveis socials. 

 

 

 
58.Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4733/2012 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4733/2012 de serveis 
socials. 

 

 

 
59.Concessió d'ajut econòmic de 479,50 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3444/2013 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 479,50 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juliol de 2017  per la família que figura a l'expedient 3444/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
60.Concessió d'ajut econòmic de 479,50 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juliol de 2017 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 479,50 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juliol de 2017  per la família que figura a l'expedient 4684/2012 de serveis 
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socials. 
 

 

 
61. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1099/2012 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 1099/2012 de serveis 
socials. 

 

 

 
62. Concessió d'ajut econòmic de 1.062,72 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2219/2012 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 1.062,72 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2219/2012 de 
serveis socials. 

 

 

 
63. Concessió d'ajut econòmic de 191,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1784/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 191,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 1784/2016 de serveis 
socials. 

 

 

 
64. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 809/2014 de 
serveis socials. 
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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 334,80 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 809/2014 de serveis 
socials. 

 

 

 
65. Concessió d'ajut econòmic de 1.062,72 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 6148/2014 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 1.062,72 € corresponent al 50 % de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 6148/2014 de 
serveis socials. 

 

 

 
66. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4110/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4110/2016 de serveis 
socials. 

 

 

 
67. Concessió d'ajut econòmic de 708,48 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 5169/2015 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 708,48 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 5169/2015 de serveis 
socials. 
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68. Concessió d'ajut econòmic de 708,48 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2749/2012 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 708,48 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2749/2012 de serveis 
socials. 

 
 

 
69. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 324/2013 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 334,80 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 324/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
70. Concessió d'ajut econòmic de 669,60 €  corresponent al 100% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1622/2015 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 669,60 € corresponent al 100% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 1622/2015 de 
serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 669,60 € a l’aplicació pressupostària 207 23101 48002 Ajuts 
menjador ajuntament del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés com a endossatari 
a  AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS. 

3. Donar trasllat del present acord  a les persones interessades. 
 

 

 
71.Concessió d'ajut econòmic de 344,52 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 10250/2013 de 
serveis socials. 
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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 344,52 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 10250/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
72.Concessió d'ajut econòmic de 344,54 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 9971/2013 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 344,54 € corresponent al 50 % de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 9971/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
73.Acceptació d’un ajut de menjador escolar atorgat pel Consell Comarcal del Vallès 
oriental per al curs 2016/2017. 
 
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. Acceptar la quantitat de  545,60 €, en concepte de nou ajut de menjador atorgat 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2016-2017 per a un 
infant de la Garriga. 

 

 

 
74.Aprovació  del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’establiment 
de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador, entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Garriga. 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’establiment de 
les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador. entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Garriga. 
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75.Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.15)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 
 
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 pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 15,  a la Sra. Patricia Sánchez 
Pastor per un període de 6 mesos més,  amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016 al 
31 de març de 2017. 

2. Donar compte del present acord a la persona interessada, la Sra. Patricia Sánchez  
Pastor per al seu coneixement i efectes. 

3. Emplaçar a l’interessada per a la signatura del corresponent contracte de cessió 
4. Donar trasllat de la mateixa a l’àrea d’Acció Social i Habitatge. 

 

 

 
76.Acceptació de subvenció que atorga l’Institut Català de les Dones per a finançament de 
despeses derivades del desenvolupament de polítiques de dones 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat. 
 

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 de 2.567,00 € (1.179,00€ per al projecte de commemoració 
de diades significatives; 8 de març i 25 de novembre i  1.388,00€  per a l’elaboració 
de materials de difusió i accions de sensibilització. 

 

 

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

 

 
78. Modificació de la composició de la comissió d’administració electrònica, transparència, 
accés i protecció de dades. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/  Societat del Coneixement. 
 

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

Primer.- Modificar la composició de la comissió d’administració electrònica, 
transparència, accés i protecció de dades amb la inclusió del Sr. Marcel Solé i Pareras 
actualment Cap de Serveis de Promoció Econòmica, Indústria, Treball, Turisme i 
Recursos Humans  
Segon.-    Determinar que la comissió quedarà a partir d’ara formada per les persones 
següents: 

- Regidora de Societat del Coneixement 

- Regidora de Recursos Humans 

- Secretari 

- Cap de Serveis de Promoció Econòmica, Indústria, Treball, Turisme i Recursos 

Humans  

- Cap de sistemes d’informació i noves tecnologies 

- Arxivera 

- Administrativa d’administració electrònica. 

- Coordinadora en funcions de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania  

 

 
 

79. Aprovació conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga (AVPC) per a l’exercici 2017 i aprovació del 
pagament avançat del 100% de la subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Governació. 
 

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 conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil de La Garriga per a l’exercici 2017 per al 
desenvolupament de les tasques pròpies d’aquesta entitat al municipi de La Garriga. 

2. Aprovar una despesa per import de 5.000,00 € com a subvenció a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga (AVPC) a imputar a l’aplicació 
pressupostària 101 13500 48007 Associació de Voluntaris de Protecció Civil, del 
pressupost municipal vigent. 

3. Aprovar el pagament avançant  del 100% de la subvenció concedida a l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de La Garriga, amb NIF nº G 62.619.739, per un import 
de 5.000,00 €. 

 
 

 
80. Restar assabentats de les variacions del padró municipal d’habitants dels mesos de 
maig, juny, juliol i agost de 2016 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de secretaria 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
de maig al 31 d’agost de 2016 d’acord amb el següent detall: 
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− Total habitants maig 2016: 15.953           

− Total homes: 7.732 

− Total dones: 8.221      

       

− Total habitants juny 2016:  16.057                

− Total homes: 7.786                 

− Total dones: 8.271 

 

− Total habitants juliol 2016: 15.927                

− Total homes: 7.713               

− Total dones: 8.214 

 

− Total habitants agost 2016: 15.925                

− Total homes: 7.713               

− Total dones: 8.212 

 

 

 
81. 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  30 de gener de 2017 per un import 
de 81.304,46€  
 
 

 
82 Sol·licitud subvencions Catàleg de serveis 2017 de la Diputació de Barcelona 
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. Sol·licitar les subvencions presentades per les diverses àrees de l'Ajuntament de la 
Garriga que consten a la part expositiva al Catàleg de serveis de l’any 2017, del Pla 
Xarxa de Governs locals 2016-2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


