EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10
D´ABRIL DE 2017 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
10D´ABRIL 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 27 de març de 2017.

2. Obra Major
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir les llicències d’obra major a:
A) (Oma 1/2016).
(r.e.5038/2017)
Descripció de l’obra
Ampliació d’edifici mitjançant la creació de planta soterrani sense ús, enderroc de piscina
actual i construcció de nova piscina i moviment de terres i rebaix del terreny en l’extrem
sud-oest, promoguda per Dessarrollo Paradigma, SL, expedient d’obra major O.Ma.
1/2016.
B) (Oma 2/2017).
(r.e.482/2017)
Descripció de l’obra
Reforma de nau industrial per destinar la planta baixa a ús comercial.
Enderroc de l’escala interior i l’altell existent i construcció de nova escala i altell, situada
al carrer Vulcà, 15-21 segons projecte executiu, 2017000717 del COAC, redactat per
Carles Mengual promoguda per Alejandro Alcaide Corvo, expedient d’obra major O. Ma.
2/2017.
C) (Oma 28/2016).
(r.e. 5729/2016)
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Descripció de l’obra
Reforma i amplació d’un habitatge unifamiliar en cantonada de planta baixa , planta
primera i planta sotacoberta situat al carrer Calàbria, 40 cantonada C/ Sant Ramon,
segons projecte executiu, 2016005226 del COAC, redactat per Carles Pere Calvo Soria
D) (Oma 3/2017).
(r.e. 675/2017)
Descripció de l’obra
Reforma de local situat en planta baixa per canvi d’ús a habitatge.
Canvi de situació de l’escala d’accés a la planta soterrani.
No hi ha increment de superfície construïda ni de volum. promoguda per Jordi Calvet
Guerrero, expedient d’obra major O. Ma. 3/2017 segons projecte executiu, 201700065 del
COAC, redactat per Xavier Claravalls
2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article
13, ordenança T06, impost construccions instal·lacions i obres ordenança I04 , i taxa
clavegueram ordenança T15, que seguidament es relaciona:

Objecte tributari

Liquidació

Concepte
ICIO

2017/02000053
Roselló d’Amunt, 6

2017/0000003697

Vulcà 15-21

2017/00000037300
2017/020000055

Calàbria 40

2017/0000003702
2017/020/000043

Ceràmica 2-6 baixos

2017/0000003675

246,77€

Bonificat
95%
Taxa Oma

2017/020/000054

Import

ICIO
Taxa Oma

128,90€
1.018,68 €
128,90 €

ICIO
406,24€

Bonificat
95%
Taxa Oma
ICIO

1.466,24 €

Taxa Oma

128,90 €

128,90€

3. Obres Menors
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir la llicència d’obra menor a:
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A) (OMe 8/2017)
(r.e. 1354/2017)
Descripció obra
Reforma habitatge consistent en l’enderroc d’alguns envans existents i nova distribució,
ubicades a la Carretera de l’Ametlla 20, 1r 1a de la Garriga.
B) (Ome 28/2017)
(r.e 1293/2017.)
Descripció obra
Tapar la piscina existent i col·locar una tanca a base de filat metàl·lic d’alçada màxima
1,90 m, ubicades al carrer Galceran de Rosanes 14, de la Garriga
C) (Ome 29/2017)
(r.e 1344/2017.)
Descripció obra
Substitució de les rajoles de la piscina, ubicades al carrer Avellaners 6, baixos de la
Garriga
D) Falck VL Servicios Sanitarios, S.L. (Ome 19/2017)
(r.e 716/2017.)
Descripció obra
Adequació de la nau per a servei d’ambulàncies. Els treballs inclouen la creació d’unes
zones de descans i sala d’estar, així com els vestuaris i lavabo, ubicades al carrer
Mil·lenari de Catalunya 52 de la Garriga
E) (Ome 30/2017)
(r.e 1402/2017.)
Descripció obra
Substitució de baixant existent per un de coure o zenc vist fins a nivell de planta primera
adaptant-lo a les cornises i motllures existents, mitjançant plataforma elevadora, ubicades
al carrer Banys 1, de la Garriga
F) (Ome 32/2017)
(r.e 1466/2017.)
Descripció obra
Adequació del local per a lloguer consistent en l’enderroc del mostrador existent i la
retirada d’armaris, ubicades a la Plaça de l’Església 11 de la Garriga
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen:

Objecte
tributari

Liquidació

Concepte
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Carretera de
l’Ametlla 20,
1r1a

2017/020/000044
2017/0000003677

Galceran de
Rosanes 14

2017/020/000051
2017/0000003692

Avellaners 6,
baixos 1º

2017/020/000052
2017/0000003694

Mil·lenari de
Catalunya 52

2017/020/000050
2017/0000003690

Banys 1

2017/020/000049
2017/0000003686

Plaça Esglèsia
11

2017/020/000048
2017/0000003684

ICIO

771,20 €

TAXA
OME

28,50 €

ICIO

143,72 €

TAXA
OME

28,50 €

ICIO

71,40 €

TAXA
OME

28,50 €

ICIO

1.200,00 €

TAXA
OME
ICIO
Bonificació
95%
TAXA
OME

28,50 €
5,83 €
28,50€

ICIO

130,50 €

TAXA
OME

28,50 €

4. Rases i Serveis
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a:
A) (OMe 31/2017)
(r.e. E/000872-2017)
Descripció obra
Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous
abonats, ubicades al carrer Vinyals 21 de la Garriga
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen:
Objecte tributari

Liquidació

Vinyals 21

2017/020/000047
2017/0000003683

Concepte

Import

Taxa
OMe

28,50 €
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ICIO

8,15 €

5. Retorn de fiances de runes i terres
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:
Registre
Quantitat a
Situació obra
Entrada
retornar
Ronda del Carril 21
1325/2017
150 €
1382/2017

Calàbria 15

150 €

1381/2017

ER 1019 L’Ametlla

150 €

1383/2017

Ametlla 17

150 €

1430/2017

Calàbria 18

150 €

733/2017

Ametllers 33

150 €

6. 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

1376/2017

Nord 5

350 €

7. Varis 12/2017: placa de gual, Carrer Caselles 4 de la Garriga
(r.e. 945/2017)
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 :
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1. Concedir la placa de gual següent a:
A) (Varis 12/2017)
Descripció
Placa de gual permanent a Carrer Caselles 4 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
1432/2017

Caselles 4

2017/015/000010
2017/0000003680

Tramitació i
placa gual

15 €

8. Varis 13/2017: placa de gual, Avinguda Onze de Setembre 25 de la Garriga
(r.e. 1440/2017)
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:
B) (Varis 13/2017)
Descripció
Placa de gual permanent a l’Avinguda Onze de Setembre 25 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
1440/2017

Avinguda Onze
de Setembre 25

2017/015/000009
2017/0000003679

Tramitació i
placa gual

15 €

9 . Comunicació obres local comercial, carrer Vinyals 21, de la Garriga. Bugaderia.(Exp.
5/2017)
(r.e.1326/2016)
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 l’adequació del local situat al C/ Vinyals, 21 de la Garriga
per tal d’adequar-lo com a bugaderia d’autoservei a favor de la Sra. Mireia Turró
Jover, (Exp. 6/2017)
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2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat
urbanística que seguidament es relaciona:
Objecte
Tributari

Liquidació

Vinyals 21

Certificat
2017/170/000012
Compatibilitat
2017/0000003676
urbanística

Concepte

Import
129,91€

10. Llicència de Parcel·lació 6/2016; Garbí 3, Alzines 4
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. 6/2016, resultant les següents finques:
Finques inicials
A-Finca amb adreça c/Garbí 3A
Referència cadastral: 1351702DG4115S0001OB
Superfície 483,75 m2.
Té una façana de 21,50 m. amb el carrer Garbí.
Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 278 m2 i 162 m2
d’ocupació en planta.
B-Finca amb adreça c/Garbí 3B
Referència cadastral: 1351725DG4115S0001QB
Superfície 464,63 m2.
Té una façana de 20,65 m. amb el carrer Garbí.
No està edificada.
C-Finca amb adreça c/Alzines 4A
Referència cadastral: 1351724DG4115S0001GB
Superfície 500,18 m2
Té una façana de 20,81 m. amb el carrer Alzines.
Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 251m2 i 131 m2
d’ocupació en planta.
D-Finca amb adreça c/Alzines 4B
Referència cadastral: 1351723DG4115S0001YB
Superfície 407,70 m2.
Té una façana de 24,43 m. amb el carrer Alzines.
No està edificada.
:
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Parcel·lació proposada:
De la finca B se’n segreguen 84,33 m2 que s’agreguen a la finca A, formant la finca resultant 1.
De la finca D se’n segreguen 99,08 m2 que s’agreguen a la finca C, formant la finca resultant 2.
Les restes de finques B i D s’agreguen en una sola finca, formant la finca resultant 3.
Finca resultant 1
Finca amb adreça c/Garbí 3A
Superfície 568,08 m2.
Té una façana de 25,15 m. amb el carrer Garbí.
Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 278 m2 i 162 m2
d’ocupació en planta.
Finca resultant 2:
Finca amb adreça c/Alzines 4A
Superfície 599,26 m2
Té una façana de 25,91. amb el carrer Alzines.
Conté un habitatge unifamiliar de planta baixa i pis, de superfície construïda 251m2 i 131 m2
d’ocupació en planta.
Finca resultant 3:
Finca amb adreça c/Garbí 3B
Superfície 688,92 m2.
Té una façana de 17,00 m. amb el carrer Garbí una façana de 19,33 amb el carrer Alzines.
Edificada amb un habitatge unifamiliar de 164 m2.
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la parcel·lació esmentada:
Objecte tributari
Garbí 3, Alzines 4

Liquidació
Concepte
2017/020/000046
Taxa
2017/0000003682 parcel·lació
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11.Acceptació ajut de recurs tècnic per dur a terme l’estudi del sòl no urbanitzable en el
marc del nou POUM per a l’Ajuntament de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Acceptar l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, consistent en l’Estudi del sòl no urbanitzable en el marc
del nou POUM per a l’Ajuntament de la Garriga, amb codi XGL 17/Y/234128.

12. Aprovar les bases que han de regir el procés de selecció dels Plans d’Ocupació
Municipals (POM) i la convocatòria específica per a l’any 2017.
ÀREA FUNCIONAL: Servei local d’Ocupació
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 les bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació de
persones aturades i la convocatòria específica per a l’anualitat 2017, en el marc dels Plans
d’Ocupació Municipals (POM) de l’Ajuntament de la Garriga
2n. Imputar la despesa de 125.000€ a les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
304 24100 13100
94.900€
PEIT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plansd’Ocupació
304 24101 1600
30.100€
PEIT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans
d’Ocupació.SS

Import

13. Acceptació del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Els serveis locals
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball
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 el recurs econòmic de 28.618,08 euros corresponent en el fons de
prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc” en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” codi de l’acció: 17/Y/233598, que s’imputarà al concepte pressupostari 304
46107: PCT: TRE.DIBA: “finançament del serveis locals d’ocupació”
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14. Autoritzar al Sr. Oriol Prats Pedrals, Roger Suriñach Olivé; ocupació de via pública
amb una parada per a la venda de productes ecològics, Gener - Juny 2017.
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per part dels Srs. Oriol Prats Pedrals i
Roger Suriñach Olivé els dissabtes compresos entre 1 de gener i 30 de juny de 2017, en
horari de mercat i d’acord amb la regulació que s’estableix en document annex, per
instal·lar cada un d’ells una parada de venda de productes ecològics al carrer Centre /
plaça de Can Dachs i conveniar el pagament únic de la taxa per ocupació de la via
pública.

15. Autoritzar a la Sra. Digna Baldich Marata, ocupació de via pública els dies 1, 8 i 22
d’abril de 2017
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria.
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 la Sra. Digna Baldich Marata per
instal·lar una parada de 4m2 del producte comercial Tupperware al carrer centre,
a l’alçada de la plaça de Can Dachs, els dies 1, 8 i 22 d’abril de 2017.
2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa d’ocupació
de terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número
2016/000009955, número d’expedient 2014/011/000058 i import 38,24 €.
3. Comunicar el present acord a la part interessada pel seu coneixement i als efectes
escaients.

16.Aprovació programació primer semestre del 2017 Projecte: Formació en noves
tecnologies i xarxes socials, 2017.
AREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria / Joventut
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la primer semestre del 2017 del Projecte: Formació en noves tecnologies i
xarxes socials, 2017.
2. Aprovar la despesa d’aquesta programació per un import de 1.253,56 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària Catalunya Emprèn 17 305 43110 22611 de
l’exercici 2017.

17.CATALUNYA EMPRÈN. Activitats de formació emprenedoria
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la proposta d’activitats de sensibilització i formació per a l’emprenedoria:
“Atreveix-te a emprendre, si vols pots!”, “Com posar preu als meus productes o
serveis”, “ABC de la Creativitat”,” Treballador autònom: Informa’t de totes les
obligacions i drets que tens”, “Imatge personal + actitud = Influència i venda”,” Eines
de finançament per projectes d’emprenedoria, de la inversió privada familiar, soci
capitalista, al Crowfounding i el Crowlending”, “Desenvolupa el teu talent
emprenedor amb Lego Serious Play”, “Evoluciona les idees pensant en clau de negoci”
2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 –
2019” una subvenció de 4.212,00€ corresponent al 90% del cost total de les
activitats“Atreveix-te a emprendre, si vols pots!”, “Com posar preu als meus
productes o serveis”, “ABC de la Creativitat”,” Treballador autònom: Informa’t de
totes les obligacions i drets que tens”, “Imatge personal + actitud = Influència i
venda”,” Eines de finançament per projectes d’emprenedoria, de la inversió privada
familiar, soci capitalista, al Crowfounding i el Crowlending”, “Desenvolupa el teu
talent emprenedor amb Lego Serious Play”, “Evoluciona les idees pensant en clau de
negoci”

18.Renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Direcció General d’Economia Social.
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria
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 la reducció per menor import justificat de 775,18 € a la subvenció
atorgada per la Generalitat de Catalunya en data 19/12/2013, esmenada i
notificada en data 28/01/2014 a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a
entitat promotora i l’Ajuntament de la Garriga com a entitat conveniada, en el
marc de l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, on s’estableixen les bases
reguladores del Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció
General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom emmarcat en el
programa Catalunya Emprèn, per un valor de 61.250,00€.

19.Aprovació de la relació cobratòria del mes d’abril de 2017 de l’Escola Municipal d’Art
i Disseny (EMAD) de la Garriga i de l’ Escola Municipal d’Educació (EME) del curs
2016/17.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
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 cobratòria del mes d’abril de 2017 de l’EMAD, de 229 valors i
import 9.542,20 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de
8.582,04 €, que corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203
“ENS.P02.PP.EMAD”.
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Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents:
Expedient tributari
NIF
Import
1) 2016/104/000020
37734187L
61,18 €
229) 2016/110/000034
33951296F
28,79 €
Total número de valors “229” ........................................ 9.542,20 €
Total reduccions de quotes...................................................960,16€
Import total resultant..........................................................8.582,04€
2. Aprovar la relació cobratòria del mes d’abril de 2017 de l’EME, de 38 valors i
import 3.654,00 € que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de
2.499,75, que corresponen al concepte pressupostari 17 201 34205
“ENS.P04.PP.EME”.
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents:
Expedient tributari
NIF
Import
1) 2012/111/000026
39013432G
40,00 €
38) 2016/111/000016
37241461E
40,00 €
Total número de valors “38” ........................................... 3.654,00 €
Total reduccions de quotes.................................................1.154,25€
Import total resultant..........................................................2.499,75€
3. Aprovar la relació cobratòria del mes d’abril de 2017 de l’Escoleta de Teatre, de
20 valors i import 1.300,00 €, que corresponen al concepte pressupostari 17 201
34211 “ENS.P04.PP.Escoleta de Teatre”.
Expedient tributari
NIF
Import
1) 2015/130/000004
46744641Q
75,00 €
18) 2014/130/000002
09152257M
50,00 €
Total número de valors “20” ........................................... 1.300,00 €
Total reduccions de quotes............................................................0,€
Import total resultant..........................................................1.300,00€

20.Acceptació de la revocació parcial de la subvenció per al Programa de Qualificació
Professional Inicial d’Auxiliar en treballs de fusteria i d’instal·lació de mobles, curs
2013/14
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
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 la revocació parcial per un import de 18.673,20 € de la subvenció atorgada
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la realització
d’un Programa de Qualificació Professional Inicial d’Auxiliar en treballs de fusteria i
d’instal·lació de mobles, curs 2013/14, de conformitat amb les consideracions de la
part expositiva.

21.Signatura del conveni i de l’addenda de modificació al mateix conveni entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Garriga per al cofinançament del
romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, i aprovació del
pagament de l’aportació corresponent a l’any 2015
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació.

22. Aprovació de la liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes de març de 2017,
de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la liquidació per un import total de 472,41 €, corresponents a quotes del
curs 2016/17 de nous alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues.
2. Imputar aquest import al concepte pressupostari 201 34212 “ENS.P08.PP.Escola
bressol municipal” del Pressupost Municipal vigent.
3. Donar compte del present acord a Suara Serveis, SCCL, concessionària de l’Escola
Bressol Municipal Les Caliues.

23.Aprovació de les bases reguladores del concurs per a la selecció de les persones
dirigents per al Quercus 2017
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. Aprovar les bases reguladores del concurs per a la selecció de les persones
dirigents per al Quercus 2017.
2. Publicar les bases a la seu electrònica del web municipal de l’Ajuntament de la
Garriga, a l’AQUÍ, al Garric, al tauler d’anuncis i a l’etauler de l’Ajuntament
de la Garriga per donar publicitat a aquestes bases.

24.Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica
d’adults del mes d’abril de 2017.
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. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes d’abril de 2017 de l’activitat
de karate, de 96 valors i d’un import de 2.385,45€ 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
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1) 2012/401/000143
19836925T
30,00€
96) 2012/401/000137
33932873F
20,00€
Total número de valors “96”, .................................................2.385,45€
2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes d’abril de 2017 de l’activitat
de gimnàstica d’adults, de 19 valors i d’un import de 304,00€ 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€
19) 2016/402/000003
52143004A
16,00€
Total número de valors “19”, ...................................................304,00€

25.Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts del primer trimestre de 2017 (gener,
febrer i març de l’activitat de ioga.
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. Aprovar la relació cobratòria corresponent al primer trimestre de 2017 (gener,
febrer i març) de l’activitat de ioga, de 44 valors i d’un import de 1.350,00€ que
es comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic.
Ioga.
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les dades següents:
Expedient tributari
NIF
Import
1) 2013/405/000019
38755100P
25,00€
44) 2016/405/000006
08720881V
25,00€
Total número de valors “44”, .................................................1.350,50€

26.Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificats de règim
urbanístic, segons l’ordenança T06, Taxa per expedició de documents administraitus
segons ordenança T10 i certificat de compatibilitat urbanística, 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 :
Primer.Aprovar les liquidacions generades per l’expedició de certificats de règim urbanístic,
segons el detall següent:
Contribuent

Expedient

Liquidacio
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M.Massip Bonet
A.Vallderiola Arimon
Gil Tubau Llopart
Robert Freixas Sola

2017/021/00038
2017/021/00042
2017/021/00043
2017/021/00044

2017/00003579
2017/00003659
2017/00003660
2017/00003661

Segon.Aprovar la liquidació generada per l’expedició
urbanística segons el detall següent:
Contribuent
Susana
Crestemayer

Expedient
Liquidació
2017/170/0000011 2017/00003665

C.Cardedeu, 2
C.Satel·lits,6B
C.Montseny
Torrent Murris,53

64,40€
64,40€
64,40€
64,40€

d´informes de compatibilitat

Objecte tributari
Carrer Calabria,55

Import
129,91€

Tercer. Aprovar les liquidacions generades, per expedició de certificats tècnics, segons el
detall següent:
Contribuent
A.Blancafort Oriols
Pau Lopez Cignoni
Ll.Guasch Viñolas
X.Raurell Molist

Expedient
2017/018/000136
2017/018/000137
2017/018/000133
2017/018/000134

Liquidacio
2017/00003663
2017/00003664
2017/00003577
2017/00003578

Objecte tributari
Can Palau,9
Can Palau,9
Can Xic Corder,5
Ps.Rodamilans,3

Import
36,85€
36,85€
36,85€
36,85€

27.Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels Pinetons, mes d’abril de
2017.
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 la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons,
segons el detall següent
Expedient
Liquidació
2015/801/00001 2017/00003582

Període
Abril 2017

Import
500,00€

Iva
Total
105,€ 605,00€

28.Concessió d'ajut econòmic de 248,40 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos de febrer i de març 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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 248,40 € corresponent al 50 % de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que

JGL 10/4/2017

15

figura a l'expedient 325/2014 de serveis socials.

29.Concessió d'ajut econòmic de 502,50 € 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 3629/2012 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 502,50 € 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 3629/2012 de serveis socials.

30.Concessió d'ajut econòmic de 675,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos de gener, de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a
l'expedient 2208/2012 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 75 % de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos de gener, de febrer i de març de 2017 per a la
família que figura a l'expedient 2208/2012 de serveis socials.

31.Concessió d'ajut econòmic de 209,85 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre de 2016 i d’aigua del mes
d’octubre de 2016 i de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1090/2013 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 209,85 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre 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
1090/2013 de serveis socials.

32.Concessió d'ajut econòmic de 159,38 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 per a la
família que figura a l'expedient 1174/2012 de serveis socials.

JGL 10/4/2017

16

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 159,38 € corresponent al 50 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 per a la
família que figura a l'expedient 1174/2012 de serveis socials.

33.Concessió d'ajut econòmic de 385,28 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric del mes de febrer de 2017 i del cost del subministrament de gas
del mes gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3150/2012 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 385,28 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric del mes de febrer de 2017 i del cost del subministrament de
gas del mes gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3150/2012 de
serveis socials.

34.Concessió d'ajut econòmic de 148,98 € corresponent al 25% de les despeses de
menjador de febrer a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4132/2013 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 148,98 € corresponent al 25% de les despeses de menjador
de febrer a juny de 2017 per la família que figura a l'expedient 4132/2013 de serveis
socials.

35.Concessió d'ajut econòmic de 167,82 € corresponent al 25% de les despeses de
menjador d’abril a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 7672/2013 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 167,82 € corresponent al 25% de les despeses de menjador
d’abril a juny de 2017 per la família que figura a l'expedient 7672/2013 de serveis
socials.
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36.Aprovació de la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un
habitatge social (Casa dels Mestres núm.21)
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 :
1. Aprovar la tercera pròrroga excepcional d’un contracte de cessió d’ús temporal a
precari d’un habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 21 a la Sra. Eva
Cantón Mesa per un període de 6 mesos més, amb efectes del dia 11 d’abril de
2017 i fins a l’11 d’octubre de 2017.

37.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 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la segona pròrroga excepcional 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’abril de
2017 i fins al 30 de setembre de 2017.

38.Acceptació de l’acció de suport al finançament de l’àmbit de benestar social, en el marc
del Catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la
Diputació de Barcelona.
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. Acceptar l’acció de suport de 45.826,56 €.per al finançament de l’àmbit de Benestar
Social, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

39.Acceptació de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum relativa al conveni marc
d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels
Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments
bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa
energètica.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Acceptar l’aportació de l’Agència Catalana del Consum de 3.724,41€ relativa al
conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb
actuacions dels Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes
per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars
en situació de pobresa energètica.

40.Signatura conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Entitat Creu
Roja de Granollers per a la compra d’articles d’higiene personal, de la llar i bolquers.
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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i Creu Roja
de Granollers per a la compra d’articles d’higiene personal, higiene de la llar i
bolquers.
2. Aprovar la despesa per import de 2.000,00 € amb imputació a l’aplicació
pressupostària 207 23100 48004 Creu Roja, kits suport social
3. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui
necessari per a la constància i efectivitat del present acord.
4. Notificar el present acord a les persones interessades

41.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular conductor/a,
ISI.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
presentada per el/la Sr/a. ISI amb registre d’entrada 1479/2017 i data 31/03/2017, en la
modalitat de titular conductor/a.
Vist que el/a Sr/a. ISI compleix els requisits per a l’obtenció d’aquest document.
Vist l’Informe favorable de l’Àrea d’Acció Social.
FONAMENTS JURIDICS
Atès que el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persona amb
disminució i altes mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda atribueix la competència per a la gestió i resolució de les diferents modalitats de targeta
d’aparcament als ens locals competents en matèria d’ordenació del trànsit.
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
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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 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. ISI en la modalitat de titular conductor/a.

42.Aprovació de la justificació d´ajuts 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 dels ajuts de Serveis Socials detallats a continuació:
JGL de data 27/03/2017:
•
•
•
•
•
•

Exp. 3547/2012 Import subvenció: 400,00 € (50 % del cost total de les despeses de
lloguer dels mesos de novembre i de desembre de 2016).
Exp. 831/2013 Import subvenció: 304,90 € (75 % del cost total de la despesa de
subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 i d’aigua
del mes de gener de 2017).
Exp. 3885/2012 Import subvenció: 145,84€ (75 % del cost total de la despesa de
subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017 i d’aigua
del mes gener de 2017).
Exp. 6805/2013 Import subvenció: 301,12 € (100 % del cost total de la despesa de
subministrament elèctric dels mesos de setembre i de novembre de 2016).
Exp. 1163/2015 Import subvenció: 133,87 € (75 % del cost total de la despesa de
subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017).
Exp. 979/2013 Import subvenció: 123,00 € (50 % del cost total de la despesa de
subministrament elèctric dels mesos d’agost, d’octubre i de desembre de 2016).

JGL de data 31/01/2017
•
•

Exp. 3444/2013 Import subvenció: 479,50 € (50% del cost total de les despeses de
menjador dels mesos de gener a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del
mes de gener, febrer i de març per import de 210,00 €.
Exp. 4684/2012. Import subvenció: 479,50 € (50% del cost total de les despeses de
menjador dels mesos de gener a juliol de 2017). En aquest cas es justifica l’import del
mes de gener, febrer i de març per import de 210,00 €.

43. Aprovació dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria
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 els actes previstos per a la celebració de la diada de sant Jordi del 20 al 23
d´abril de 2017, que es descriuen a la part expositiva.

44.Sol·licitud d'ajut per estudis (Grau de Criminologia);, agent de la Policia Local (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 la Policia Local de de La Garriga ,de la despesa
per import de 655,20 € en concepte d’ajut per estudis que s’imputaran a l’aplicació
pressupostària 17 100 92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari.

45.Gratificacions complement de productivitat mes de març ; consergeria
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar 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 març de 2017, la quantitat de 148,50 euros amb càrrec a la partida 17 203
33000 15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat .

46.Complementació Incapacitat Temporals
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1.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 :
17/02/201721/02/2017
15/02/201717/02/2017
14/03/201717/03/2017
15/11/2016-

Import
compleme
ntació
mes I T :
115,78€
167,67€
106,03€
224,46€

Partides
Pressupostàries
17
401
12006
17
403
12101
17
203
12101
17
302

15100
15320
33000
92500
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25/11/2016

12006

47.Rectificació error antiguitat, Administrativa de Societat del Coneixement (C1-14)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Rectificar l’error de perfeccionament en el grup de classificació C1 del venciment del
2n trienni de l´administrativa de Societat del Coneixement (C1-14), amb efectes des del
31/03/2016.
2. Establir que a data 31/03/2017 te una antiguitat reconeguda de 1 trienni del grup C2, 1
trienni del grup C1 i 1 any.
3. Abonar la quantitat de 107,69€ en concepte d’endarreriments (març’16-març’17) amb
càrrec a la partida 17 303 49100 12006 SOC.TIC.P.Funcionari.R.Bàsiques. Triennis
del pressupost municipal vigent, que es farà efectiu en el mes d’abril de 2017.

48.Rectificació error antiguitat, cap de Servei de Serveis a les Persones, grup C1
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Rectificar l’error de perfeccionament en els grups de classificació el venciment dels
triennis de la cap de Servei de Serveis a les Persones, grup (C1-14), amb efectes des del
31/03/2017.
2. Establir que a data 31/03/2017 te una antiguitat reconeguda de 2 triennis del grup A2,
3 triennis del grup C1, 1 any, 1 mes i 27 dies.
3. Abonar la quantitat de 620,29€ en concepte d’endarreriments (abril’13-març’17) amb
càrrec a la partida 17 401 15000 12006 URB.P.Funcionari.R.Bàsiques. Triennis del
pressupost municipal vigent, que es farà efectiu a partir del mes d’abril de 2017 en
diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social.

50.Rectificació error antiguitat, Tècnica mitjana de Serveis Econòmics, grup A2
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Rectificar l’error de còmput de grup de classificació en el venciment dels triennis de la
Tècnica mitjana de serveis Econòmics, grup (A2-18).
2. Establir que a data 31/03/2017 te una antiguitat reconeguda de 2 triennis del grup A2,
2 triennis del grup C1, 1 trienni del grup C2, 6 mesos i 1 dia.
3. Descomptar la quantitat de -116,32€ en concepte d’antiguitat negativa (març’16març’17) amb aplicació a la partida 301 93100 12006 HIS.P.Funcionari.R.Bàsiques.
Triennis. del pressupost municipal vigent.
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51.Autorització assistència al “ XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de
Catalunya. La gestió documental: el futur (és) ara”, a l´arxivera Municipal, grup (A1-22).
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 senyora Almudena Gutiérrez García-Muñoz al “ XVI
Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. La gestió documental: el
futur (és) ara”, que es realitzarà al Centre de Fires i Convencions de la ciutat de Reus,
els dies 4 , 5 i 6 de maig de 2017 de 9 a 18 hores.

52.Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’ esports mes de març de 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que
seguidament es relaciona:
Personal Àrea d’Esports de març de 2017:
Càrrec

Motiu

Conserge
instal·lacions
esportives

Campionat
de bàdminton

Conserge
instal·lacions
esportives
Cap de Conserges.
Conserge
instal·lacions
esportives
Conserge
Conserge
instal•lacions
esportives

Substitució
conserges.
Jornada
esportiva 6è.
Esports
a
Can Violí.
Substitució
conserge.
Partits
handbol
i
hoquei
Partits
de
hoquei.
Lloguer
camp
de
futbol

H.Diürna
normal

H.
H.Nocturna
Diürna
normal
festiva

H.Nocturna
festiva

6

TOTAL
IMPORT
108,18 €

27
4

524,12€

5

17,75

7

90,15 €

3

2

3,5

63,11 €

6
50,75

520,06 €

99,12 €
21,5

7
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53.Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de març de 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que
seguidament es relaciona:
Personal Policia de març de 2017:

Agent

0,00

0,00

Die
s
T.Plus
Noc
Noct/€
tur
ns
5
50,05

Agent

0,00

0,00

5

Agent

0,00

0,00

Càrrec

H.Diü
H.Diür
rna
na
norm
Festiva
al

Agent

H.Noct
urna
Festiva

8

Total TOTAL
Hores IMPORT

Dies
T.Dies
Diete
Dietes/€
s

Total

2

30,06

80,11

50,05

4

60,12

110,17

0

2

30,06

30,06

8,00

168,24

7

70,07

2

30,06

268,37

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

Agent

0,00

0,00

5

50,05

4

60,12

110,17

Agent

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

Caporal

0,00

0,00

0

4

60,12

60,12

Agent

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

Agent

0,00

0,00

5

50,05

2

30,06

80,11

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

4,00

72,12

7

70,07

4

60,12

202,31

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

8,00

168,24

7

70,07

2

30,06

268,37

4,00

72,12

5

50,05

2

30,06

152,23

4,00

66,08

7

70,07

4

60,12

196,27

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

Agent

0,00

0,00

0

4

60,12

60,12

Agent

0,00

0,00

7

70,07

2

30,06

100,13

Caporal

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

Caporal

0,00

0,00

17

170,17

0

170,17

0,00

0,00

0

1

15,03

15,03

4,00

72,12

5

50,05

1

15,03

137,20

32,00

618,92

110

1101,10

64

961,92

2681,94

Agent

4

Caporal
Agent

8

Agent
Agent

4
4

Agent
Agent

4
4

12

16

55.Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions;
tècnica mitjana de formació ocupacional (A2-18)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Reconèixer a la Tècnica Mitjana de Formació Ocupacional (A2-18), amb efectes des
del 10/04/2017, 2 triennis del grup A1 i 6 triennis del grup A2, 1 any, 2 mesos i 11 dies,
que es corresponen amb els períodes següents:
AJUNTAMENT

GRUP
A1
A1

PERIODES
01/04/1990
11/03/1991

ENFO SL MOLLET DEL VALLES
ENFO SL MOLLET DEL VALLES
ENFO SL MOLLET DEL VALLES
ENFO SL MOLLET DEL VALLES
ENFO SL MOLLET DEL VALLES
ENFO SL MOLLET DEL VALLES
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

A1
A1
A1
A1
C2
A2

07/07/1993
01/09/1993
01/03/1994
13/11/1995
05/06/2000
17/01/2001

30/06/1990
10/03/1993

ANYS
0
2

MESOS DIES
3
0
0
0

30/07/1993
28/02/1994
01/05/1995
31/03/2000
10/01/2001
10/04/2017

0
0
1
4
0
16

0
6
2
4
7
2

24
0
1
18
5
23

25

2

11

TOTAL......
2. Establir que el venciment del 9è trienni serà el 30/01/2019.
NOM
COGNOMS

CATEGORIA
LABORAL

GRUP

Tècnic
M. Antònia
Mitjana
de
Garcia
A2
Formació
Sanchez
Ocupacional

VENCIMEN
DEDI
T SEGÜENT
CACIÓ %
TRIENNI

JORNADA
LABORAL

IMPOR
T
TRIEN
NI

30/01/2019

37,5 hores

35,12€

100%

3. Abonar la quantitat de 1.616.94€ en concepte d’endarreriments (30març’16-març’17)
amb càrrec a la partida 17 201 32300 13002 ENS.EME.P.laboral.R.Bàsiques. Triennis,
del pressupost municipal vigent, que es farà efectiu a partir del mes d’abril de 2017 en
diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social.

56.Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions; Tècnic
mitjà d’inserció laboral (A2-18)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Reconèixer al senyor Gerard Cuní Jutglar, Tècnic mitjà d’inserció laboral (A2-18),
amb efectes des del 27/03/2017, 8 triennis (grup A2) 2 anys, 11 mesos i 29 dies, que es
corresponen amb els períodes següents:
AJUNTAMENT
GRUP
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
LA PLANA
C

PERIODES
29/11/1989
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03/06/1992

ANYS

MESOS DIES

2

6

4

25

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
LA PLANA
B
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
B
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
B
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
B
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
B
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
A2
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL
V.
A2
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL
V.
A2
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
A2

04/06/1992

31/12/1994

2

6

27

01/01/1995
24/04/1995
21/02/1996
19/02/1997
06/04/1999

31/03/1995
23/01/1996
20/12/1996
31/03/1999
14/12/2008

0
0
0
2
9

3
9
10
1
8

0
0
0
9
8

15/12/2008

14/12/2009

1

0

0

17/12/2009
17/12/2010

16/12/2010
27/03/2017

1
6

0
3

0
11

26

11

29

TOTAL......
2. Establir que el venciment del 9è trienni serà el 28/03/2017.
CATEGOR
IA
LABORAL
Tècnic
mitjà
d’inserció
laboral

GRUP

VENCIMEN
DEDI
T SEGÜENT
CACIÓ %
TRIENNI

JORNADA
LABORAL

IMPOR
T
TRIEN
NI

A2

28/03/2017

37,5 hores

35,12€

100%

3. Abonar la quantitat de 1.457,78€ en concepte d’endarreriments (30març’16-març’17)
amb càrrec a la partida 17 304 24100 13002 PEIT.TRE.P.Laboral R.Bàsiques.
Triennis, del pressupost municipal vigent, que es farà efectiu a partir del mes d’abril
de 2017 en diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social.
4. Abonar la quantitat de 400,41€ en concepte d’endarreriments (abril’13-agost’13 i
d’abril’16-agost’16) amb càrrec a la partida 17 304 24100 13002 PEIT.TRE.P.Laboral
R.Bàsiques. Triennis, del pressupost municipal vigent, que es farà efectiu a partir del
mes d’abril de 2017 en diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social.

57.Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació Agrària la Garriga per a
l’any 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació Agrària de la Garriga
per l’exercici 2017.
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58. Modificació de dates d’una ocupació de via pública amb atraccions de fira a la plaça
del Silenci.
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. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació numero 2017/00002333, número
d’expedient 2014/011/000020 i d’import 950,13 €, a nom d’Atraccions Sabadell SCP,
pel concepte d’ocupació de via pública amb atraccions de fira de 69 m2 pel període de
l’1 al 17 d’abril del 2017.
2. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Àngela Corominas Sala per
instal·lar uns Cavallets de 40m2 i uns Llits elàstics de 25m2, a la plaça del Silenci, a
l’espai annex a l’Escola Municipal de Música, segons s’estableix en plànol adjuntat,
del 22 d’abril a l’1 de maig del 2017 (10 dies).

59. Autorizar a la (bar Boulangerie); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril juny 2017.
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 la Sra. Sonia Fernández Garcia, del
forn de pa i cafeteria Boulangerie, per instal·lar una terrassa amb 6 taules i les
corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la Carretera Nova número
48, segons s’estipula en plànol adjuntat, pel període d’abril a juny del 2017.
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2017/00003705, número
d’expedient 2014/014/000002 i d’import 284,76 € (6 taules, 3 mesos).

60. Autoritzar (bar Ca La Tània); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril juliol 2017.
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 la Sra. Tània Flaqué Vicente, del bar Ca
La Tània, per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires al carrer
Samalús, a l’espai destinat a vianants que queda a ponent del bar, entre els números 2
i 4, segons s’estableix al plànol adjuntat, pel període dels mesos d’abril a juliol del
2017 (4 mesos).
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61. Autoritzar (Gelatteria Toscana); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril setembre 2017.
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 al Sr. Eduard Vilà Rocafort, de la
Gelatteria Toscana, per instal·lar una terrassa amb taules i cadires a la plaça de Santa
Isabel pel període del 7 d’abril al 7 d’octubre del 2017, repartit de la següent forma:
• 4 taules durant 4 mesos: de 7 d’abril a 6 de juliol i 8 de setembre a 7 d’octubre
• 6 taules durant 2 mesos: de 7 de juliol a 7 de setembre
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2017/00003706, número
d’expedient 2013/014/0000010 i d’import 253,12 € (4 taules, 4 mesos).
4. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2017/00003707, número
d’expedient 2013/014/0000010 i d’import 189,84 € (6 taules, 2 mesos).

62.Aprovació de la Programació Primavera 2017 de l’Àrea de Servei a les Persones.
Joventut. Aprovació preus públics.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la programació de Primavera del Casal de Joves i del Punt d’Informació
Juvenil 2017 de l’Àrea de Joventut.

63. Devolució de la garantia definitiva del contracte d´obres de millora energètica de la
casa consistorial de la Garriga de l´any 2010.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis Territorials
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Retornar a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,
SA (SECE) la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en forma
d’aval de la companyia Crédito y Caución per import de 16.068,68 euros i per
respondre de les obligacions derivades del contracte d´obres de millora energètica
de la casa consistorial de la Garriga.
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64. 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 serveis de Redacció del projecte executiu i direcció de les obres de la
rehabilitació de la nau central de Can Luna
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 pels serveis de redacció del Projecte
executiu i direcció de les obres de la rehabilitació de la nau central de Can Luna
mitjançant procediment obert diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmica mes
avantatjosa.

65. 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 d´obres de re urbanització del carrer Banys, entre els carrers Figueral i de la
Doma
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 per les obres de re urbanització del
carrer Banys, entre els carrers Figueral i de la Doma mitjançant procediment obert
diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmica mes avantatjosa

66.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 10 d’abril de 2017 per un import de
235.008,27 €

En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per
unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords:
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67.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació La
garriga Societat Civil per l’any 2017. Autorització pagament avançat 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 La
Garriga Societat Civil, amb NIF G62010723, per un import de mil euros (1.000€),
destinada a garantir el bon funcionament de l’activitat de l’associació en
campanya “Trencant murs, obrint pas”, d’acord amb l’article 15 de l’Ordenança
General de Subvencions.

68.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Fundació del
Gran Teatre del Liceu. Autorització activitat 21 de juliol del 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració cultural entre l’Ajuntament de
la Garriga i Fundació el Gran Teatre el Liceu amb la finalitat d’executar
l’espectacle “Liceu a la Fresca” consistent en la projecció de l’Òpera “Il
Trovatore” el dia 21 de Juliol de 2017 a les 22.00 h a la plaça de l’Església.
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