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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 
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 
24 D´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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 d´abril de 2017. 
 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
Pròrroga parcial extraordinària de la llicència obres majors O. Ma. 24/2006 per 
acabament de 9 habitatges i desistiment llicència sol· licitada el 21/03/2017 al  c/Basal 41-47 
de la Garriga.   
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga parcial extraordinària de la llicència obres majors O. Ma. 
24/2006 per acabament de 9 habitatges i desistiment llicència sol·licitada el 21/03/2017 al  
c/Basal 41-47 de la Garriga.   
 
Tercer.- Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons 
article 13, ordenança  T06, que seguidament es relaciona: 
 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Bassal, 41-57 
2017/020/000058 
2017/0000004683 

 
Desestiment

64,45€ 



 

JGL 24/4/2017                                                         2 
 

Taxa 
llicència 
O.MA 
(Bonificació 
50%) 

 

Bassal, 41-57 
2017/020/000057 
2017/0000004676 

Taxa 
llicència 
O.MA 

 

128,90€ 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la llicència d’obra menor a: 
 

A)  (OMe 35/2017) 
(r.e. 1526/2017) 
Descripció obra 

Retirada de pavimentació actual (tant de pedra com de formigó), anivellament de les zones 
actuals no pavimentades, construcció de nova xarxa de desaigües connectant-la als 
embornals existents i nova pavimentació amb formigó in-situ desactivat i pigmentat d’un 
to beix, ubicades a la  Ronda del Carril, núm. 85  de la Garriga 
 
 

B) OMe 36/2017 
(r.e. E/001069-2017) 
Descripció obra 

Adequació del local per a clínica dental. 
Els treballs inclouen el desmuntatge de les mampares divisòries, armaris, mobles i fals 
sostre existents, creació de nous tancaments interiors, creació de bany adaptat, creació de 
petita rampa d’accés, instal·lacions i rètols, ubicades a la Plaça de l’Església 11 – Passeig 
Til·lers 14 de la Garriga 
 

C) O.Me. 33/2017. 
(r.e. 1506/2017) 
Descripció obra 

Reformes del bany consistents en substituir la banyera per un plat de dutxa, així com els 
sanitaris i les rajoles. ubicades al Carrer Banys 27-29 de la Garriga 
 

D) O.Me. 38/2017 
(r.e. 1710/2017) 
Descripció obra 
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Reparació puntual de la façana consistent a retirar les rajoles en mal estat i arrebossar i 
pintar de nou, ubicades al Passeig Til·lers 14de 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
Registre 
Entrada 

Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

1574/2017 Figaró 5, 2n 4a 150 € 

1587/2017 Can Noguera 35, 1r 150 € 

1591/2017 Banys 1, local 2 150 € 

1635/2017 Avinguda Catalunya 6 150 € 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Ronda del 
Carril 85 

2017/020/000056 
2017/0000004676/7 

ICIO 
(Bonificació 
95%) 
TAXA 

106,79 € 
 

0,00€ 

Plaça Esglèsia 
11-Passeig 
Til·lers 14 

2017/020/000061 
2017/0000004694 

ICIO 2.000,00 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Banys 27-29 
2017/020/000059 
2017/0000004684 

ICIO 128,48 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Passeig Til·lers 
14 

2017/020/000060 
2017/0000004686 

ICIO 14,64 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 
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5. Retorn fiances de vial i urbanització 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1.Autoritzar el retorn de les fiances següents: 
 
Registre 
Entrada 

Situació obra Quantitat a retornar 

1614/2017 Ametllers 33 350 € 

1622/2017 
Carretera de 
l’Ametlla 23 

350 € 

 
2. Donar trasllat del present acord als interessats. 
 
 

 
6, - Modificació liquidació OMe 26/2017 per acollir-se a la bonificació d’ICIO per millores 
accessibilitat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.- Aprovar la bonificació de fins el 90% de l’Impost de Construccions Instal·lacions i 
Obres tal i com preveu en el seu article 6.5 l’ordenança municipal I04, reguladora de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per l’obra menor amb núm. d’expedient 
OMe 26/2017, per millores de seguretat i accessibilitat del restaurant situat a la Plaça 
Íbera1 de la Garriga. 
 
2.- Aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres  (ICIO) i taxa 
llicència urbanística (T06), segons el detall següent: 
 
Objecte trib. Liquidació Concepte Import 

Plaça Íbera 1 2017/020/000042 
2017/0000004674 

ICIO 
(Bonifica
ció 90%) 
 

143,77 € 

 
3- Deixar sense efectes  la liquidació acordada en la Junta de Govern Local de data 27 de 
març de 2017, nº 2017/00003541 per import de 1466,21 € 
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7. Aprovació Projecte d’Estatuts i Bases per a la constitució de la Junta de Compensació 
del Sector B-4 Can Poi. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
PRIMER. Aprovar inicialment el  Projecte d'Estatuts i de Bases d'Actuació redactats amb 
base en la propera constitució de la Junta de Compensació del sector de sòl urbanitzable 
B-4 Can Poi del PGOM. 
 
 

 
8. Aprovació calendari de la Fira alternativa 2017, i aprovació de la taxa per ocupació a la 
via publica  
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar el calendari anual per la celebració de la “Fira Alternativa” consensuat per 

l’associació Art-Aliment 10” i l’ajuntament, corresponent a l’any 2017. 
2. Fixar la taxa de 215,10 € diaris, en concepte de taxa de permís d’instal·lació de 

quioscos, casetes i parades dedicats a la venda d’articles en general, concepte d’ingrés 
304 33 600 PCT COI Taxa indústries al carrer i ambulants. 

 
 

 
9.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Comissió de 
festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga per l’any 2017.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i  la Comissió de Festes del Barri de Sant Ramon de la Garriga, per a la 
celebració de la festa del barri que es durà a terme el dia 31 d’agost al carrer 
Cardedeu,  per aquest any 2017. 

 
 

 
10.Aprovació del Reglament dels Pressupostos Participatius de la Garriga 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació ciutadana. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 
Primer.- Aprovar el Reglament dels Pressupostos Participatius de la Garriga. 

 
 

11. Concessió de reducció de quotes mensuals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
Garriga (EMAD) per al curs 2016/17. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Concedir la reducció del 25% en les quotes mensuals de l’EMAD, durant el curs 
2016/17 a la següent alumna: 

 

Curs 
Quota 
mensual 

Tipologia 
de 
reducció* 

Núm de 
registre 
d’entrada de 
sol·licitud 

Dibuix i 
Pintura 

35,10 € P02 6.a 1450/2017 

 
 
 

 
12. Aprovar la signatura de la tercera addenda al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Garriga per a la 
creació d’una Escola d’Art, relativa a la modificació d’ensenyaments d’arts plàstiques i 
disseny 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura de la tercera addenda al conveni entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Garriga per a 
la creació d’una Escola d’Art, relativa a la modificació d’ensenyaments d’arts 
plàstiques i disseny.  

 
 

 
13. Modificació substancial (ampliació) activitat Restaurant-Pizzeria 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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PRIMER. Concedir la llicència ambiental (ampliació) per l’exercici de l’activitat de Bar 
Restaurant Pizzeria ubicada a la Carretera de l’Ametlla, núm. 68 d’aquest municipi, amb 
una superfície útil de 440,91 m2 salvat el dret de propietat i sens perjudici de terceres 
persones, previ pagament dels drets o taxes municipals i donar-se d’alta en l’impost 
d’activitats econòmiques.  
 
 

 
14. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
la Garriga per al desenvolupament del programa Pedagògic “EL MONTSENY A 
L’ESCOLA” del parc Natural del Montseny 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Deixar sense efectes el conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa 

pedagògic “El Montseny a l’escola” del Parc Natural del Montseny, aprovat a la Junta 
de Govern Local de data 25 de juliol de 2016. 

2. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de la Garriga per al desenvolupament del programa Pedagògic “EL 
MONTSENY A L’ESCOLA” del parc Natural del Montseny, amb vigència des de la 
signatura del conveni fins al 2020. 

3. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona de 19.700€ i imputar-lo al 
concepte pressupostari 402 46100 Parc del Montseny. Programa Educatiu. 

 

 

15.  Aprovació de la celebració d’una jornada de neteja del Bosc de Malhivern sota la 
campanya Let’s Clean Up . 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 

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

1. Aprovar la celebració de la jornada de neteja del Bosc de Malhivern prevista pel 
proper dia 14 de maig de 2017, especificada a la part expositiva d’aquest acord, 
sota el lema “Mantinguem el Bosc de Malhivern net d’abocaments” i dins la 
campanya Let’s Clean Up Europe. 

 
 

 
16.Aprovació de la liquidació de la taxa de clavegueram corresponent a la facturació del 
primer,segon i tercer trimestre de  l’any 2016. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació en concepte de la recaptació de la taxa de clavegueram 
referent al primer, segon i tercer trimestre de 2016, per un import total de 
2.890,24€. 

 
 

 
17.Aprovació de l’Annex V del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de la Garriga,  referit a las col·laboració en matèria de control 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de 
suport a l’ajuntament de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ seguretat ciutadana 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
PRIMER.- APROVAR l’Annex V del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit i l’Ajuntament de la Garriga,  referit a las col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de 
suport a l’ajuntament de la Garriga. 
 
 

 
18.Adjudicació del contracte menor de serveis per atendre el servei local de defensa de les 
persones consumidores i usuàries  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: 6/2017 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment: menor 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, el contracte menor per atendre el servei local de defensa de 
les persones consumidores i usuàries per un import de 3.860,27 euros i  810,66 euros 
d’IVA per onze mesos, des de l´1 de maig de 2017 fins el 30 d’abril de 2018 excepte l’agost,  
atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
19.Pròrroga del Contracte gestió del servei públic de l´aparcament regulat-zona blava i 
vermella- de l´ajuntament de la Garriga.  
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la pròrroga del contracte gestió del servei públic de l´aparcament 
regulat-zona blava i vermella- de l´ajuntament de la Garriga ,  per un termini 
d’un any, des del 15 de maig de 2017 fins el 14 de maig de 2018. 

 
 

 

20.Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques per crear una borsa de treball de 
tècnics auxiliars de Biblioteca. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la convocatòria i  les bases específiques del procés de selecció per a la creació 

d’una borsa de treball per a cobrir vacants temporals o substitucions del personal de 
la categoria de tècnic auxiliar de Biblioteca. 

 
 

 

21.Aprovació de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de 
Joventut. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Convocar el següent procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a 

mitjà/na de Joventut, grup A2-18, mitjançant concurs oposició i reservada a promoció 
interna, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, 
vacant a la Plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 

 
 

 
22.Encàrrec de funcions de coordinadora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà; Maria del 
Mar Isaac Acosta. 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Assignar les funcions detallades a la part expositiva de coordinació del servei de 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a la senyora Maria del Mar Isaac Acosta, funcionària 
de carrera, pel període de l’1/05/2017 al 31/08/2018, ambdós inclosos. 
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23. Restar assabentats de l´assistència al B-TRAVEL (Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya); senyora Neus Díez Gisbert, tècnica auxiliar de Turisme (grup C1-15) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
   
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
 
1. Restar assabentats de l’assistència de la senyora Neus Díez Gisbert, tècnica auxiliar de 

Turisme, B-TRAVEL (Saló Internacional de Turisme de Catalunya), els dies 20 
d’abril de 9 a 14 hores i el 21 d’abril de 8 a 15 hores i de 16 a 19 hores, per 
desenvolupar el treball de muntatge i desmuntatge i promoció del municipi . 

 
 

 
24.RETIRAT 
 
  

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

seguidament es relaciona: 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

 
Administrativa 
(C2) 

Matrimoni 
civil 
08/04/2017 
 

 

2,5 

  
           

45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 

 
26.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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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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 
H.Diür
na 
normal 

H. 
Diürn
a 
festiv
a 

H.No
cturn
a 
norm
al 

H.No
cturn
a 
festiv
a 

TOTAL 
IMPOR
T 

Conserge 
instal· lacions 
esportives 

 
Col·locació 
cortines de 
bàdminton 
 

3 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
49,56 €  
 

 
 
 

 
      3     49,56 € 

 
 
 

 
27.RETIRAT 
 
 

 
28.Quitança senyor Pablo Pascual Ibáñez, Mestre de Taller  de l’escola EMAD , grup (C1-
14). 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Liquidar l’import brut al treballador  que es detalla en el quadre, amb motiu de la 

finalització de la baixa voluntària del contracte de treball que va formalitzar amb 
aquest Ajuntament: 

  
CONCEPTE IMPORT PARTIDA PRESSUPOST 2017 
 Vacances 1.388,90€   

17 302 92003 14300 SEI.Substitucions. 
 
 
 

P.P. Paga Juny 1.107,11€ 
P.P. Paga Nadal 563,53€ 

TOTAL..... 3.059,54€ 
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29.Quitança Auxiliar Administrativa al Servei Local d’Ocupació( POM 2015). 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Liquidar l’import brut a la treballadora  que es detalla en el quadre, amb motiu de la 

finalització del contracte laboral que va formalitzar amb aquest Ajuntament: 

CONCEPTE IMPORT 
PARTIDA PRESSUPOST 
2017 

 
Indemnització 
 

 
464,04 € 
 

      17 304 24100 13100 

 464,04€  

 
 

 
30. Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions; David 
Homedes Moradell, Educador Social (A2-18) 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Reconèixer a l´Educador Social (A2-18), amb efectes des del 24/04/2017, 5 triennis 

(grup A2) 1 anys, 11 mesos i 19 dies, que es corresponen amb els períodes següents: 
 

AJUNTAMENT GRUP PERIODES ANYS MESOS DIES 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA A2 02/05/2000 06/11/2005 5 6 5 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÉS 
ORIENTAL A2 07/11/2005 03/11/2006 0 11 27 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA A2 07/11/2006 24/04/2017 10 5 17 

TOTAL...... 16 11 19 
 
2. Establir que el venciment del 6è trienni serà el 05/05/2018. 
 

NOM  
COGNOMS 

CATEGORA 
LABORAL 

GRUP 
VENCIMENT 
SEGÜENT 
TRIENNI 

DEDICACIÓ % 
JORNADA 
LABORAL 

IMPORT 
TRIENNI  

David 
Homedes 
Moradell 

Educador 
Social 

A2 05/05/2018 100% 37,5 hores  35,12€ 
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31. (Bar La Sínia); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig - octubre 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Daniel Aznar Vallejo, del Bar La 

Sínia, per la instal·lació d’una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant 
del seu establiment, situat a la Carretera Nova número 38, pels mesos de maig a 
octubre del 2017 (6 mesos). 

 
 

 
32.A PLER 4 SL (Bar L’Illot); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril - 
desembre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a A PLER 4 SL, el bar L’Illot, per 

instal·lar una terrassa amb taules amb cadires a la plaça d’Antònia Sabater, davant 
del seu establiment, distribuïdes de la següent manera: 

 
• 10 taules d’abril a setembre 2017 (6 mesos) 
• 8 taules d’octubre a desembre 2017 (3 mesos) 

 
 
 

 
33. (Tricaté Cafè); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril – jumy. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Alejandro Sánchez Conde, del bar 

Tricaté Cafè, per instal·lar una terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires 
davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 9, pel període dels 
mesos d’abril a juny del 2017 (3 mesos). 

 
 

 
34. (Bar Can Noguera); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Mª Isabel Holguera Pajuelo, del 

bar Can Noguera, per instal·lar una terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires 
davant del seu establiment, situat al carrer de Can Noguera, número 52, pel període 
anual 2017. 

 
 

 
35. (Bar Rest. Marina); ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Marina Holguera Pajuelo, del 

Bar Restaurante Marina, per instal·lar una terrassa amb 4 taules amb cadires davant 
del seu establiment, situat al carrer Moncau número 4, per tot l’any 2017. 

 
 

 
36.Concessió d'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % 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 
6902/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 694,20 € corresponent al 75 % 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 6902/2013 de serveis socials. 

 
 

 
37.Concessió d'ajut econòmic de 199,58 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric i de gas dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família 
que figura a l'expedient 924/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 199,58 € corresponent al 50 % de les despeses de 

subministrament elèctric i de gas dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 924/2015 de serveis socials. 
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38.Concessió d'ajut econòmic de 135,00 € corresponent al 75 % 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 6807/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 135,00 € corresponent al 75 % 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 6807/2013 de serveis socials. 

 
 

 
39.Concessió d'ajut econòmic de 151,75 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017  per a la família que figura 
a l'expedient 8013/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 151,75 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017  per a la família que 
figura a l'expedient 8013/2014 de serveis socials. 

 
 

 
40.Concessió d'ajut econòmic de 373,34 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017  per a la família que figura 
a l'expedient 558/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 373,34 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017  per a la família que 
figura a l'expedient 558/2012 de serveis socials. 

 
 

 
41.Concessió d'ajut econòmic de 302,49 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament d’aigua dels mesos d’octubre de 2015, de gener, d’abril, de juliol i 
d’octubre de 2016 i de gener i de març de 2017  per a la família que figura a l'expedient 
7096/2013 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 302,49 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament d’aigua dels mesos d’octubre de 2015, de gener, d’abril, de juliol i 
d’octubre de 2016 i de gener i de març de 2017  per a la família que figura a 
l'expedient 7096/2013 de serveis socials. 

 
 

 
42.Concessió d'ajut econòmic de 236,26 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i d’aigua del mes de gener 
de 2017 per a la família que figura a l'expedient 935/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 236,26 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i d’aigua del mes de 
gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 935/2015 de serveis socials. 

 
 

 
43.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, JCG. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. JCG en la modalitat de titular no conductor/a. 
2. Informar a la persona beneficiària que: 

o L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els 
familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular. 

o Cal utilitzar la targeta original. No es pot fotocopiar o manipular. 
o En cas de canvi de localitat, s’ha de comunicar a l’ajuntament d’origen i al 

de destinació. 
o En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal 

lliurar la targeta a l’ens local responsable. 
3. Donar trasllat de l’acord a la persona interessada. 
 
 

 



 

JGL 24/4/2017                                                         17 
 

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

1. Aprovar la justificació dels ajuts de Serveis Socials. 

 

 

45. Aprovació inicial del Pla especial urbanístic  núm. 1 del PGOM de la Garriga  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic núm 1 del PGOM de la Garriga 
redactat per l’arquitecte Joan Serradell i Mundó i presentat per la  IRIS LA 
GARRIGA, SA, amb la indicació que consta a l’informe de l’Àrea de patrimoni: 

“Caldrà realitzar una supervisió i fiscalització tècnica dels projectes constructius dels nous 
edificis de l’àmbit, entre les àrees d’Urbanisme i Patrimoni, per tal de garantir que, 
efectivament, la seva construcció no afecti negativament ni els valors dels edificis històrics 
protegits, ni els del paisatge urbà de la zona, tal com preveu la memòria del PEU.” 
 
 

 

46. Aprovació de les Bases de concurs i requisits per adjudicar el muntatge de foodtrucks 

a la zona de nits de la Mesta Major 2017 

 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis a les persones 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer . - CONVOCAR concurs públic per a l’atorgament de llicències d’ús comú especial 
del domini públic local consistent en la instal·lació de 3 foodtrucks per la festa major 2017, 
establint el  que s’especifica a les bases.  
 

 
47.Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  24 d’abril de 2017 per un import de 
285.490,40 €  
 
 
 
 

 
 


