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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE 
FEBRER 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 
27 DE FEBRER 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 de febrer de 2017. 

 

 

 
2. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Registre 
Entrada 

Situació obra 
Quantitat a 

retornar 
686/2017 Abadessa Emma 17-19 

local 8 
150 € 

685/2017 Carretera Nova 85, 1r 

4ª 

150 € 

545/2017 Abadessa Emma 17-19 

local 5 

150 € 

576/2017 Carretera de Samalús 

18 

150 € 

619/2017 Calàbria 103 150 € 

648/2017 Can Noguera 44  150 € 
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560/2017 Pompeu Fabra 29 150 € 

E/000334-
2017 

Manuel Raspall 4 
325,16 € 

528/2017 Carretera de l’Ametlla 

70 

4.510 € 

315/2017 Cardedeu 41 150€ 

651/2017 Piquel Porter i Moix, 8 2.638,87 € 

651/2017 Piquel Porter i Moix, 8 5.733,54 € 

 
 

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

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

E/000334-2017 
Manuel 

Raspall 4 
550 € 

528/2017 
Carretera de 
l’Ametlla 70 

350 € 

315/2017 Cardedu 41 550 € 

 

 

 
4. Llicència de Parcel·lació 8/2017; Passeig, 52-54 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- Concedir llicència de parcel·lació  núm. 8/2016, resultant les següents finques: 

Finca inicial: 

Finca amb adreça Passeig 52-54.  Edificada.  

Referència cadastral  0845204DG4104N0001IF  

Segons cartografia cadastral  té una superfície de 1.024,00 m2.  

 

Parcel·lació proposada: 
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La finca es divideix en dues parcel·les 

 

-Passeig 52, de superfície 548,70 m2. 

Té una façana de 17,61 m. al Passeig. 

Edificada amb un habitatge unifamiliar de planta baixa + 1 pis. 

 

-Passeig 54, de 475,30 m2.  

Té una façana de 16,42 m. al Passeig. 

Edificada amb un garatge de planta baixa, de superfície construïda 18,08 m
2 

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

Passeig, 52-54 
2017/020/000028 
2017/0000002374 

Taxa 
parcel·lació  92,80 € 

                                        
 

 

5. Varis 5/2017: placa de gual, C/Manuel Raspall 4 de la Garriga 
(r.e. 610/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la placa de gual següent a: 
A)  (Varis 5/2017) 

Descripció 
Placa de gual permanent a Carrer Manuel Raspall 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 

610/2017 Manuel Raspall 4 
2017/015/000006 

2017/0000002345 

Tramitació i 
Placa   

15 € 

 
 

 

6. Varis 6/2017: , placa de gual, Ronda del Carril 6 bis de la Garriga 
(r.e. 635/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 
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1. Concedir la placa de gual següent a: 
A/ (Varis 6/2017) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Ronda del Carril 6 bis 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 

635/2017 
Ronda del Carril 
6 bis 

2017/015/000007 

2017/0000002346 

Tramitació i 
Placa   

15  

 
 

 

7. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar C/ Manuel Raspall 4 de la Garriga. 

(r.e. E/000280-2017) 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera 
ocupació, per les obres de reforma d’un edifici plurifamiliar existent de 3 
habitatges al carrer C/ Manuel Raspall 4 de la Garriga. 

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

Liquidació Concepte Import 

Manuel Raspall 4 
2016/020/000126 
2017/0000002344 

Assabentat de 

primera 

Ocupació 
174,00 € 

 
 

 
8. Denegació obra major per la construcción d’un edifici plurifamiliar amb testera 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Denegar la llicència d’obra major (Exp. OMa 21/2016 ), per la construcció d’un 
edifici plurifamiliar amb testera al carrer Calàbria 47 de la Garriga, per 
l’incompliment dels articles 186.1 i 186.4 pel que fa a la situació de la planta baixa 
respecte la carretera Nova. 

2 Aprovar la liquidació corresponent. 
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Objecte tributari  Liquidació Concepte Import 

Calàbria 47 
2017/020/000029 
2017/0000002349 

Liquidació 
denegació 
llicència 

128,90 € 

 
 

 
9- Desistiment Obres provisionals de reforma de l’edifici d’educació infantil  escola Sek 
Catalunya S.L.. 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Acceptació del desistiment de la sol·licitud de la llicència promoguda per SEK 
CATALUNYA S, d’obres provisionals de l’edifici d’educació infantil  en tràmit, 
expedient 23/2016 i procedir a l’arxiu de l’expedient. 

 

 
 

10. IV Duatló familiar del club atletisme les Tortugues de la Garriga.    
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar al club atletisme les Tortugues de la Garriga a celebrar la IV Duatló 
familiar del club atletisme les Tortugues el diumenge 2 d’abril de 2017, de 
10.00 a 12.00 h, a la parcel·la municipal del polígon i Parc de Can Terrés.         

2. 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 274,67€ per la megafonia que s’aplicarà a la partida pressupostària 
205 34000 22750 Activitats esportives. Sonorització i megafonia. 

 

 

 
11. Ocupació de via pública amb la venda ambulant de globus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Armando Raúl Dos-Anjos per a la 
venda ambulant de globus a els dies 4 i 5 de març del 2017 (Fira de la Botifarra), 9 
d’abril del 2017 (Diumenge de Rams) i 23 d’abril del 2017 (Sant Jordi). 

2. Denegar la venda ambulant de globus per a les festivitats dels Tres Tombs 
(26/03/2017) i Corpus (18/06/2017), de conformitat amb les notificacions de les àrees de 
Cultura i Turisme, respectivament. 
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12. Ocupació de via pública amb atraccions de fira a la plaça del Silenci, 1 - 17 abril. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a Atraccions Sabadell SCP per instal·lar 
un Mini-escalèxtric de 40m2, uns Llits elàstics de 25m2 i una Pesca d’aneguets de 4m2, 
a la plaça del Silenci, a l’espai annex a l’Escola Municipal de Música, segons 
s’estableix en plànol adjuntat, de l’1 al 17 d’abril del 2017. 

2. Comunicar que en cas de requeriment per part de l’Escola Municipal de Música o per 
activitat a l’Auditori Municipals de Música durant aquestes dates, les atraccions de 
fira hauran de restar tancades o sense els elements sonors activats, mentre duri 
l’activitat musical i que l’ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de 
l’espai que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat. 

 
 

 
13. (L’Orxateria); ocupació de via pública amb taules i cadires. Gener – juny. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a l’establiment L’Orxateria, per instal·la 
una terrassa amb 10 taules amb cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de 
Can Dachs número 6, pel període dels mesos de gener a juny del 2017 (sis mesos). 

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

 
 

 
14. Relació de contribuents que es poden acollir a la bonificació de la taxa de recollida 
d'escombraries 2017 segons ordenança T08, havent fet ús de la deixalleria durant 
l'exercici 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació de contribuents que consten a l’informe i llistat adjunts a 
l’expedient, que es podran acollir a la bonificació del 10% i el 20% en la taxa per la 
recollida domiciliària d’escombraries, segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 
2 punt 3.5), durant el 2017. 

2. Traslladar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària, juntament amb el 
llistat de contribuents, per a l’aplicació efectiva de la bonificació esmentada en els 
rebuts de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, de 
l’exercici 2017. 
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15. Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme l’elaboració del Pla de mobilitat 
urbana sostenible de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, consistent en l’elaboració del Pla de mobilitat urbana 
sostenible de la Garriga, amb codi XGL 16/Y/230523. 

2. Aprovar la despesa de 8.000€, corresponent al 20% del cost del projecte, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 403 15320 22706 VP.Estudis i treballs tècnics, 
del pressupost municipal vigent. 

 
 

 
16. Instal·lació de tanques publicitàries a la via pública. Liquidació 1r trimestre 2017 
(gener-febrer març) i autorització de dues tanques publicitàries addicionals 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1r. Aprovar la liquidació núm. 2017/00002328 d’import 675 € corresponent a la taxa per 
ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els mesos de gener-
febrer-març de 2017. 
 
 

 
17.  Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € 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 4258/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 675,00 € 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 4258/2012 de serveis socials. 

 

 

 
18.  Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2016 i de gener 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 1574/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de desembre 2016 i de gener 2017  per a la família 
que figura a l'expedient 1574/2013 de serveis socials. 

 

 

 
19.  Concessió d'ajut econòmic de 562,50 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016 per a la família que figura a 
l'expedient 809/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 562,50 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de novembre i de desembre de 2016  per a la família 
que figura a l'expedient 809/2014 de serveis socials. 

 
 

 
20. Concessió d'ajut econòmic de 435,46 € 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 
1094/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 435,46 € 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 1094/2013 de serveis socials. 

 

 

 
21. Concessió d'ajut econòmic de 101,11 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de juliol i de setembre de 2016 per a la família que 
figura a l'expedient 5561/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 101,11 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos dels mesos de juliol i de setembre de 2016  per a la 
família que figura a l'expedient 5561/2014 de serveis socials. 

 
 

 
22. Concessió d'ajut econòmic de 244,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
transport  dels mesos de novembre de 2016  fins al juny de 2017 per  a la família que 
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figura a l'expedient 2186/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 244,00 € corresponent al 50 % de les despeses de transport  
dels mesos de novembre de 2016 fins al juny de 2017 per la família que figura a 
l'expedient 2186/2012 de serveis socials. 

 

 

 
23. Concessió d'ajut econòmic de 243,00 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de febrer a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4172/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 243,00 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de febrer a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4172/2016 de serveis 
socials. 

 

 

 
24. Concessió d'ajut econòmic de 446,40 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de març a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 9717/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 446,40 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de març a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 9717/2013 de serveis 
socials. 

 

 

 
25. Concessió d'ajut econòmic de 223,20 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de març a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 9717/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 223,20 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de març a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 9717/2013 de serveis 
socials. 
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26. Concessió d'ajut econòmic de 666,60 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2972/2014 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 666,60 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
de gener a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 2972/2014 de serveis 
socials. 

 

 

 
27. Denegació d'ajut econòmic per a la família que figura a l'expedient 5927/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Denegar l'ajut econòmic corresponent a les despeses d’estudis postobligatoris per a 
la família que figura a l'expedient 5927/2013 de serveis socials, de conformitat amb 
les consideracions de la part expositiva. 

 

 

 
28. Aprovació de la renovació del Conveni entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers i l’Ajuntament de la Garriga per al funcionament d’un servei d’assessorament 
i d’intermediació hipotecaria. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Renovar el conveni  de col·laboració entre  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers i l’Ajuntament de la Garriga, per al funcionament d’un servei 
d’assessorament i d’intermediació hipotecària des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de 
desembre de 2017. 

 

 

 
29. Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.17)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 17 a l’Associació Els Dofins, per 
un període de dos anys més, amb efectes del dia 29 de maig de 2016 i fins al dia 29 
de maig del 2018. 

 

 

 
30. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
JBS. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JBS en la modalitat de titular conductor/a. 
 

 

 
31. 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 4 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: 

 

Contribuent Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
Xavier Bernaldo Cararach2017/021/00013 2017/00001766 Passeig,12-Caselles 64,40€ 

Agencia Tributària 2017/021/00014 2017/00001771 C.Sant Francesc,31    0,00€ 

Iolanda Garcia Bernabeu 2017/021/00015 2017/00001778 C.Sant Francesc,68 64,40€ 

C.Puiggraciós,SA 2017/021/00017 2017/00002323 c.Conxa Sisquella 64,40€ 

J.Pascual Agudo 2017/021/00018 2017/00002324 C.Sant Francesc,76 64,40€ 

 
2. Aprovar la liquidació generada per la comunicació prèvia ambiental municipal i 

canvi de titularitat,, expedició informe de comptabilitat urbanística, segons el detal 
següent: 

3. Contribuent Expedient Liquidació Objecte tributari Import 

Alejandro Alcaide Corvo 2017/170/000003 2017/00001346 C.Vulcà, 23 129,91€ 

TryoAerospace Flight 

Segment  

2017/170/000004 2017/00001347 C.Ramon Ciurans,22-

24 

129,91€ 

Mon Pied,SL 2017/170/000008 2017/00001774 C.Calabria, 56 129,91€ 

Sommer 

Automatismos,SL 

2017/170/000006 2017/00001350 Avg.Generalitat,55 129,91€ 

Ana Muñoz Cuenca 2016/170/000035 2017/00001359 Ctra.Ametlla,93 237,13€ 

 
4. Aprovar les liquidacions generades, per expedició certificats tècnics, segons el 

detall següent: 
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Contribuent Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
Anna Badia Basagaña 2017/018/000010 2017/00001326 Cert.tècnic(cLlerona,24) 36,85€ 

Anna Badia Basagaña 2017/018/000011 2017/00001327 Cert.tècnic(c.Llerona,26) 36,85€ 

Mario Fiol Gonzalez 2017/018/000012 2017/00001328 Cert.tècnic(c.Ll.Companys) 36,85€ 

IGB BCN SL 2017/018/000014 2017/00001332 Cert.tècnic (gestió servei públic)36,85€ 

 

 

 
32. Aprovació de la Programació d’Activitats de març del 2017 de la Biblioteca Municipal 
de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les activitats de la programació del mes de març de 2017 de la Biblioteca 
Municipal enumerades en la part expositiva. 

 

 

 
33. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
La Garriga Secreta per l’any 2017. Aprovació del pagament avançat del 90%. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació La 
Garriga Secreta, amb NIF G65328742, per un import de tres mil euros (3.000€), 
destinada a fer front a les despeses de l’edició del llibre Lluís Plandiura, un gran 

col.leccionista 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 La Garriga Secreta per aquest any 2017. 
3. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

100 33600 48000. La  Garriga Secreta del Pressupost Municipal de l’any 2017 i per 
un import de 3.000€. 

 
 

 
34. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
La Gatzara per l’any 2017.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació La 
Gatzara, amb NIF G65854028, per un import de dos-mil cinc-cents euros (2.500€), 
destinada a fer front a les despeses de l’organització i producció del 7è cicle de 
música D’autor Terra de Sons d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
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2. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  l’Associació La Gatzara per aquest any 2017. 

3. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33000 48012. Conveni Gatzara Terra de Sons del Pressupost Municipal de l’any 
2017 i per un import de 2.500€. 

 
 

 
35. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Festes del Barri de Can Noguera per l’any 2017. Aprovació bestreta del 50%. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació de 
Festes del Barri de Can Noguera, amb NIF G66581729, per un import de mil dos-
cents euros (1.200€), 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 Festes del Barri de Can Noguera per aquest any 2017. 

3. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48016 Subvencions entitats. Barri de Can Noguera del Pressupost 
Municipal de l’any 2016 i per un import de 1.200€. 

 
 

 
36. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del 
contracte de subministrament del vestuari pel personal municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1.  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel subministrament de vestuari pel 
personal municipal de la Garriga, mitjançant procediment de licitació obert, diversos 
criteris d´adjudicació, oferta més avantatjosa. 
 
 

 
37.Expedient devolució ingressos indeguts. DBP 008/15. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´hisenda 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per l’import principal de 415,20 euros 
i 3,14€ . 
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38.Sol·licitud d'ajut per estudis (Nivell Suficiència 3 Català);, agent de policia (grup  C2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’abonament a l´agent de policia (C2), de la despesa per import de 91,69€ 
en concepte d’ajut per estudis que s’imputaran a l’aplicació pressupostària  17 100 
92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari, condicionada a l’aprovació 
definitiva del pressupost municipal de l’exercici 2017. 

 

 

 
39.Autorització assistència al curs “Tècnica d’entrevista, Eina per al treballador/a social”, 
a la Treballadora Social (grup A2-18). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la inscripció de la treballadora social, al curs “Tècnica d’entrevista, Eina 
per al treballador/a social”, que s’impartirà  a la seu del Col·legi de Treballadors/es 
Socials de Barcelona ,els dies 6,9,13,16 i 20 de març de 2017 de 16 h a 20 h. 

 
 

 
40.Complement productivitat coordinació UOS;  , Oficial paleta (C2) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’abonament d’un complement de productivitat puntual, a l´oficial de paleta , 
d’import equivalent a la diferència entre les retribucions complementàries del lloc de 
treball del Sr. Bernabeu i del Sr. Padilla i es proposa que aquest complement estigui 
ponderat per un factor de 0,7 (corresponent al percentatge de tasques efectivament 
executades pel treballador).  

 
 

 
41.Concedir excedència voluntària amb reserva de lloc de treball, Tècnica superior 
d’Ensenyament. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir excedència voluntària amb reserva de lloc de treball, Tècnica superior 
d’Ensenyament. 
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42.Autoritzar assistència a les XVI Jornades de l’“Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio”;, Tècnic mitjà de Patrimoni (A2)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar l’assistència, Tècnic mitjà de patrimoni (A2) a jornades entre el 9 i 12 
març de 2017, en horari de 10h a 20h i de 9h a 20h a Valsaín (Segovia).  

 
         

 
43.Pròrroga de la comissió de serveis de l’agent de la policia local. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1.Autoritzar la pròrroga de  la comissió de serveis  amb efectes del dia 10/03/2017 i fins el 
dia 09/03/2018, al policia local , a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, on prestarà els seus 
serveis fins a la finalització de la situació administrativa concedida, fent-se càrrec aquest 
Ajuntament d’abonar les retribucions corresponents al senyor Vivas, així com totes les 
obligacions socials i d’altres derivades de la funció pública, amb indemnitat per 
l’Ajuntament de La Garriga. 

 

 
44.Autorització assistència al seminari “Postgrau e investigació en Arts plàstiques i 
Disseny”, a professora de l’EMAD i el professor de l’EMAD. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la inscripció i assistència de la professora de l’EMAD i professor de 
l’EMAD, al seminari “Postgrau e investigació en Arts plàstiques i Disseny” els 
divendres 17 de febrer de 2017, de 9 a 18:20 hores a l’Escola Llotja de Barcelona, C/ 
Ciutat de Balaguer, 17 08022 Barcelona. 

 

 

 
45.Inici procediment  ús i obres provisionals tancament parcel·la per emmagatzematge de 
material de construcció  C. Riera. Unitat d’actuació 27. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 
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1.- Iniciar l’expedient d'ús i obres  provisionals, a realitzar a la finca  situada al carrer 
Riera, Unitat d’Actuació 27, finca cadastral 0248411DG4104N000MF per obres de 
tancament de  
Parcel·la per emmagatzematge de material de construcció. 
 

 
 

46.Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  27 de febrer de 2017 per un import 
de 213.452,44 €  
 

 

 
47.Aprovació de la justificació de Serveis Socials 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la justificació de Serveis Socials detallats a continuació: 
 

JGL de data 13/02/2017: 

• Exp. 5142/2016 : Import subvenció: 442,50 € (75% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos d’octubre i de novembre de 2016).  

• Exp. 9304/2013: Import subvenció: 350,00 € (50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de desembre 2016 i de gener 2017). 

• Exp. 2796/2012: Import subvenció: 363,76 € (75% de les despeses de 
subministrament de gas i llum dels mesos de juliol, d’agost i de novembre de 2016).   

• Exp. 2859/2013: Import subvenció: 346,49 € (75% de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’agost, d’octubre i de desembre de 2016). 

• Exp. 2090/2016: Import subvenció: 448,37 € (50% de les despeses del club esportiu 
de Granollers, quotes de juliol fins a desembre de 2016). 

• Exp. 3755/2012: Import subvenció: 578,70 € (75% de les despeses d’Escola Bressol 
Municipal, quotes de gener fins a juliol de 2017).  
Es justifica la quota de gener 2017 pe un import de 82,67 €. 

 
 
 

 
 

 

 

 


