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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE 
MARÇ  DE 2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE DESEMBRE, 

DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
27 DE MARÇ DE 2017 

 
 
 

 
2.Retorn fiança Oma 9/2012, Camí de Rosanes. 

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 
933/2017 Camí de Rosanesª 6.097,48 € 

 
 

 
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 27/2017) 
(r.e. 1206/2017) 

Descripció obra 

Rehabilitació puntual de la coberta mitjançant la instal·lació d’una bastida 
ubicada al carrer Cast Oliver 7 de la Garriga.  
 
 

B) Nogan Complementos, S.L. 
(r.e. 1108/2017) 

Descripció obra 

Millores de seguretat i accessibilitat del restaurant consistents en: eliminació de graons 
existents d’accés als serveis higiènics modificant-ne la distribució i fent-los accessibles; 
canvi de situació de la barra del bar per tal de millorar la circulació; reparació de les 
entrades d’humitat que afecten a la planta soterrani substituint la impermeabilització i la 
pavimentació de les terrasses exteriors; pavimentació de la zona d’aparcament i creació 
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d’un itinerari practicable fins a l’accés principal així com supressió de l’accés actual; 
reparació i substitució de tanques existents aplomant-les i augmentant la seva alçada amb 
planxa metàl·lica perforada no essent en cap cas l’alçada total superior a 1,90m.; 
eliminació de tanca actual de xiprers que amenacen caure per una tanca de filat de 1,80 m 
d’alçada i nova alineació de xiprers; talar un pi que està perillosament inclinat; eliminació 
de 4 arbres plantats a la vorera ja que impedeixen un itinerari accessible per la vorera; 
refer la vorada de formigó existent i col· locació d’una nova peça de gual d’entrada de 
vehicles i reposició de les peces existents de vorera per una solera de formigó raspallat i 
amb juntes cada cinc metres, ubicades a Plaça Íbera 1 de la Garriga 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Rases i Serveis 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
 

A)  (OMe 25/2017) 
(r.e. E/000743-2017) 

Descripció obra 
Eliminar tensor d’un pal de fusta ubicades al C/ Rodamilans 1 de la Garriga. 
 
 
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 

Concepte 
 

Import 

Cast Oliver 7 
2017/020/000041 
2017/0000003539 

ICIO 216,00 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Plaça Íbera 1 
2017/020/000042 
2017/0000003541 

ICIO 1.437,71 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Rodamilans 1 
2017/020/000040 
2017/0000003537 

Taxa 
OMe 

 
0,00 € 
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5. Retorn de fiances de runes i terres 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  

Registre 
Entrada 

Situació obra 
Quantitat a 

retornar 
1105/2017 Impremta 66, 1r 1ª 150 € 

1089/2017 Ametlla 8, baixos 2a 150 € 

1134/2017 Banys 123 150 € 

 
 
 

 
6. Desistiment de l’expedient de parcel·lació 2/2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats del desistiment de la llicència de parcel·lació amb número 
d’expedient 2/2017 i procedir a l’arxiu de l’expedient. 

 
 

 
7 . Comunicació obres local comercial, Abadessa Emma 13-15, local 4, de la Garriga 
bugaderia.(Exp. 5/2017) 
(r.e.6869/2016) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C/ Abadessa Emma 13-15, 
local 4, de la Garriga per tal d’adequar-lo com a bugaderia (Exp. 5/2017) 

2. Aprovar la liquidació corresponent a l’impost del certificat de compatibilitat 
urbanística que seguidament es relaciona: 
 
Objecte 
Tributari 

Liquidació Concepte Import 

ICIO 
 

0,00 € 
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Abadesa 
Emma, 13-15 
local 4 

2017/170/000010 
2017/0000003538 

Certificat 
Compatibilitat 
urbanística 

129,91€ 

 
 

 

8.Modificació liquidació OMe 21/2017 per acollir-se a la bonificació d’ICIO i subvenció de 
Taxa per ser finca catalogada, Passeig 61. 

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 95% de l’Impost de Construccions Instal·lacions i 
Obres tal i com preveu en el seu article 6.4 l’ordenança municipal I04, reguladora de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per l’obra menor amb núm. d’expedient 
OMe 21/2017, substitució del finestral de justa del primer pis per una d’alumini de les 
mateixes característiques morfològiques i del mateix color (RAL 8017), amb porticons 
interiors de làmines horitzontal , a la finca ubicada al Passeig 61 de la, al tractar-se d´una 
finca catalogada. 
 
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 

Passeig 61 2017/020/000035 
2017/0000003545 

ICIO 
 

2,63 € 

 
 
 

 

9- RETIRAT 
 

 
 

10.Aprovació de despeses per Serveis de Recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona 
 
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 : 

1. Aprovar les despeses anuals per l’exercici 2017 derivades de la taxa per la 
prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les 
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
per un import màxim de 250.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació de despeses 
301.93200.22708 DIBA.ORGT. Serveis de recaptació a favor de l’entitat, del 
pressupost 2017. 
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11. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma i Cementiri Nou, expedient 
3/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat de diferents drets funeraris. 
2. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 

Cementiri. 
3. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, oficina de la Garriga 

als respectius efectes tributaris. 
4. Traslladar aquest acord a la concessionària del nou Cementiri municipal, Pisan Dues 

SL UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo, amb CIF G-61780219. 
5. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades. 
 
 

 
12. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 4/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets 4/2017. 
2. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 

Cementiri. 
3. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, oficina de la Garriga 

als respectius efectes tributaris. 
4. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
 
            

 
5. Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 2/2017. 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris 2/2017. 
2. Aprovar la liquidació número 2017/0000, exp. 2017/070/0000 i import 6,42 €, per 

inscripció en el registre municipal de la transmissió de la concessió. 
3. Expedir nou títol a favor de la Sra. Maria Angela Guri Faro. 

4. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 
Cementiri. 

5. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, oficina de la Garriga 
als respectius efectes tributaris. 

6. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
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14.Canvi de titularitat Drets Funeraris Cementiri de la Doma, expedient 5/2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics – Àrea de Secretaria- 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el canvi de titularitat dels drets funeraris 5/2017. 
2. Inscriure els canvis de titularitat objecte del present acord en el llibre Registre del 

Cementiri. 
3. Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària, oficina de la Garriga 

als respectius efectes tributaris. 
4. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades 
 
    

 
15.Revisió de béns mobles ubicats a l’Escola bressol municipal les Caliues 
 
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. Donar de baixa de l’inventari municipal els béns que hi figuren i no s’han localitzat 

físicament: 
 
Codi  Quantitat Nom Nom Classif. Marca Model 
833 1 CAMERA FOTOS ELECTRODOMÈSTICS SAMSUNG PL50 
838 1 MICROONES ELECTRODOMÈSTICS PANASONIC NN E235M 
845 1 CAMERA FOTOS ELECTRODOMÈSTICS CANON A420 
846 1 CAMERA FOTOS ELECTRODOMÈSTICS CANON A420 
1336 7 HAMACA NADONS MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT)     

 
2. Donar de baixa els béns que segons el Manual formen part de l’edifici: 
 
Codi  Quantitat Nom Nom Classif. 
1339 3 ARMARI CUINA MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 
1340 2 AIGÜERA MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 
1347 4 MOBLE AIGÜERA MOBILIARI GENERAL (QUANTITAT) 

 
3. Donar d’alta a l’inventari municipal els béns que figuren a la relació de béns localitzats 

físicament que no figuren a l’inventari municipal, amb el valor que es detalla: 
 
Codi  Quant

itat 
Nom Nom Classif. Marca Model Valor 

unitari 
1329 2 TAULA MOBILIARI GENERAL 

(QUANTITAT) 
    0  

  7 EQUIP DE MÚSICA ELECTRODOMÈSTICS PIONEER X-HM11-
S USB 

104,3 

  1 CASETA FUSTA PATI MOBILIARI GENERAL     0 
  1 ESCÀNER EQUIP PROCÉS     0 
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INFORMACIÓ 
  3 CÀMERA 

FOTOGRÀFICA  
ELECTRODOMÈSTICS CANON IXUS 

155SL 
87,2 

  1 ORDINADOR EQUIP PROCÉS 
INFORMACIÓ 

TOSHIBA   0 

  1 MICROONES ELECTRODOMÈSTICS TEKA MW17BF 20,1 
  2 BANC  MOBILIARI GENERAL     0 
  1 RENTADORA ELECTRODOMÈSTICS ZANUSSI ZWH512

5 
0 

  1 ASSECADORA ELECTRODOMÈSTICS ZANUSSI ZTE220 0 
  1 ASPIRADORA ELECTRODOMÈSTICS SOTECO MICRO 0 
  1 BUFADOR MAQUINÀRIA 

GENERAL 
VIKING BE600 0 

  1 DESTRUCTORA 
DOCUMENTS 

EQUIPS D'OFICINA I 
FOTOCOPIADORES 

BUDGET   0 

  1 DISC DUR EXTERN EQUIP PROCÉS 
INFORMACIÓ 

WESTERN 
DIGITAL 

4708A 0 

 
 

 
16.Adhesió al Conveni subscrit entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques per a la implementació dels diferents programes d’intervenció en l’àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
 
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. RATIFICAR l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al conveni de 
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
FMC i l’ACMC de data 1/06/06, per col·laborar en l’execució de programes en 
l’àmbit de les competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació 
i Justícia Juvenil ampliant-lo a la totalitat dels serveis municipals de la Garriga. 

 
 

 
17.Desestimació expedient de responsabilitat patrimonial RP 11/2016 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Es desestima la pretensió de reclamació de responsabilitat patrimonial ja que en cap 

moment s’acredita que els danys al·legats per la Sra. Coloma Bonnín fossin motivats a 
causa del mal funcionament dels serveis públics atribuïbles a l’Ajuntament de la 
Garriga. El nexe causal, requisit imprescindible per determinar la responsabilitat de 
les administracions públiques, ha de ser directe, immediat i exclusiu, i en aquest cas no 
es produeix aquest, ja que no es dóna la relació de causalitat necessària entre el 
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funcionament anormal dels serveis públics i els danys al seu vehicle, ja que no ha 
quedat acreditada la responsabilitat municipal perquè la causa del danys seria 
l’actuació d’una tercera persona, l’empresa contractista, Port Narbonne SL, 
responsable de les obres de Repavimentació de diversos vials de la Garriga.  
I entrant en el fons de l’assumpte no queda acreditat que la responsabilitat dels danys 
del vehicle tingués relació amb el funcionament dels serveis públics ja que la 
reclamant no aporta cap prova acreditativa dels fets. 

 
 

 
18.Substitució Vehicle llicència autotaxis núm. 12 
 
ÀREA FUNCIONAL: Serveis Jurídics/Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1.-Autoritzar a GRUAS SAUL TORRES, SL, amb CIF B 63255608, titular de la llicència 
municipal núm. 12 d’autotaxi d’aquest municipi, la substitució de l’actual vehicle adscrit 
al servei, BMW, model X3 3.0, matrícula 6805-FJB pel nou vehicle marca MERCEDES 
VITO TOURER  matrícula 5585 JXC,  per a destinar-lo a la prestació del servei urbà 
d’autotaxi. 
 
 

 
19.Aprovació conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques amb 
la Universitat Autònoma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Cultura/Ensenyament 
 
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 signatura d’un  conveni marc de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques a l’ajuntament de la Garriga, amb la Universitat Autònoma. 
 
 

 
20.Comunitat de propietaris C. Nord núm. 2, sol·licitud devolució d’ingressos indeguts. 
Universitat Autònoma 
 
ÀREA FUNCIONAL: Policia Local 
 
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 devolució d’ingressos indeguts per l’import de 51,60 € a favor de la 
Comunitat de propietaris del C. Nord núm. 2 de conformitat amb les consideracions de la 
part expositiva. 
 
 

 
21. Devolució d’ingressos indeguts serveis de grua. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Policia Local 
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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 : 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per l’import de 84,70 €. 
 
 

 
22.Baixa per deterioració, pèrdua, obsolescència o destrucció d’una plastificadora i un 
armari 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els qual consten a l’inventari de 

béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’indiquen, com a efectes no 
utilitzables per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
 

 
23.Liquidació de quotes inicials i mensuals del curs 2016/17, de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny (EMAD) i de l’ Escola Municipal d’Educació (EME). 
 
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 liquidació del mes de gener i febrer de 2017 de l’EMAD i de l’EME, 
d’import 2.494,11 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import 
de 2.396,48 €; 2.171,48 € corresponen al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD” i 225,00 € corresponents al concepte pressupostari 201 
34205 “ENS.P04.PP.EME” del Pressupost Municipal vigent. 
 

 
 

24.Acceptació de l’increment dels ajuts concedits als ens locals per la Diputació de 
Barcelona, corresponents al Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar l’increment dels ajuts concedits als ens locals per la Diputació de 
Barcelona corresponents al Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, per un import de 39.234,68 €. 

2. Imputar aquesta subvenció al concepte pressupostari 201 46106 “DIBA.Escola 
Bressol” del Pressupost Municipal vigent. 
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3. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 

 
 

 
25. Aprovar la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de la Garriga, per a la participació en 
el projecte Campus Ítaca de l’any 2017 
 
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 l’addenda 2017 al conveni de col·laboració, subscrit en 
data 14 de març de 2008, entre la Fundació Autònoma Solidària i l’Ajuntament de 
la Garriga. 

 
 

 
26.Mercat Setmanal, canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada nº 26 per 
traspàs. 
 
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. Autoritzar el canvi de titularitat de l’autorització sobre la parada núm. 26 del 
mercat de venda no sedentària de la Garriga a favor de la   Sra. Maria Teresa 
Hernández Puig en les mateixes condicions i compliment dels requisits en que va 
ser atorgada a la Sra. Claudia Llopis Llansana amb vigència a partir del segon 
trimestre de 2017. 

2. Comunicar aquesta resolució als interessats  
3. Donar trasllat del present acord l’àrea d’hisenda de l’ajuntament de la Garriga.  

 
 

 
27.Lloguer del Teatre de la Garriga el dia 3 d’abril 2017  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar el lloguer de la sala polivalent gran del Teatre de la Garriga el dia 3 d’abril 

de 2017  de 20.30h a 22.00h  per realitzar un taller de tècnica teatral, a l’entitat Nats 
Teatre, d’acord amb la instància de data 16 de desembre de 2016 i número de registre 
6681/2016. 

 
 

 
28.Tancament Biblioteca Municipal Núria Albó 13 i 15 d’abril 2017. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el tancament de la Biblioteca Municipal Núria Albó el dijous dia 13 
d’abril i dissabte 15 d’abril de 2017. 

 
 

 
29.Aprovació de la Programació d’Activitats d’abril 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

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

2. Aprovar la despesa màxima de 1.605,60€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
203 33210 22609 CUT. Biblioteca.Programació activitats.  

 
 

 
30.Denegació retorn de fiança a l’Associació “El Brou del Mestre”. Concert Carnestoltes 
2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut 
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
 
 

 
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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les liquidacions generades per l’expedió de certificat de règim urbanístic, segons 
el detall següent: 

 
Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2017/021/00025 2017/00002456 Avgda.Tremolencs,5964,40€ 
2017/021/00029 2017/00003524 Colgul-C.Cirés 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: 
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Expedient Liquidació Objecte tributari Import 
2017/170/000005 2017/00001348 Ctra.Nova, 147 129,91€ 
    
 

3. Aprovar les liquidacions generades, per expedició certificats tècnics, segons el 
detall següent: 
 

Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 
2017/018/000050 2017/00002397 Pedres Blanques,18 36,85€ 
2017/018/000075 2017/00002469 Rodamilans,10 36,85€ 
2017/018/000100 2017/00002861 Banys,160-162 36,85€ 
2017/018/000101 2017/00003470 Anselm Clavé 65 36,85€ 
2017/018/000128 2017/00003525 Rocabuquera,14 2a 36,85€ 
2017/018/000129 2017/00003526 Rocabuquera,14 pb 36,85€ 
2017/018/000130 2017/00003527 Rocabuquera,14 1r 36,85€ 
 

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

 
 

 
32.Adjudicació del contracte menor privat artístic per l´actuació de l´Orquestra 
Montgrins el dia 28 de juliol del 2017 per realitzar el ball de Festa major dins els actes 
previstos de la Festa Major d´enguany. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: 01/2017 
Tipus de contracte: Privat, serveis artístics 
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, a l’empresa MONTGRINS, SCCL, el contracte menor 
privat artístic per l´actuació de l´Orquestra Montgrins el dia 28 de juliol del 2017 per 
realitzar el ball de Festa major dins els actes previstos de la Festa Major d´enguany. 
 
 

 
33.Adjudicació del contracte menor de serveis per la contractació del Programa 
d’educació ambiental EL MONTSENY A L´ ESCOLA.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: 3/2017 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment: Menor 
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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 : 
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 de serveis per la contractació del 
Programa d’educació ambiental EL MONTSENY A L´ESCOLA, per un import de 
9.917,36 euros i 2.082,64 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
34.Adjudicació del contracte menor per realitzar les obres de reforma de la instal·lació 
elèctrica de l´escola Puiggracios per adequar-la a la normativa del Reglament de Baixa 
Tensió.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
Nº expedient: 01/2017 
Tipus de contracte: Obres  
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 les obres de reforma de la 
instal•lació elèctrica de l´escola Puiggracios per adequar-la a la normativa del Reglament 
de Baixa Tensió, per un import de 10.990,34 euros i 2.307,97 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
35.Complement per funcions d'interventor accidental; tècnic de serveis econòmics (grup 
A1) 
 
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. Abonar al tècnic de serveis econòmics (grup A1), per desenvolupar la tasca 

d’interventor accidental des del 20 al 26 de febrer de 2017, la quantitat de 390,02€ 
amb càrrec a la partida 17 103 93100 15000 FHE. HIS. P. Funcionari Inc. Rend. C. 
Productivitat. 

 
 

 
36.Autorització assistència “jornada de formació sobre l’aplicació de productes de 
pintura”, operari brigada (grup AP-10) 
 
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 : 
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1. Autoritzar l’assistència a la jornada de formació pel proper dia 15 de març de 2017, de 
9 a 13 hores i de 15 a 18 hores a Terrassa, C/Colom, 349, sobre l’aplicació de diversos 
productes de pintura. 

 
 

 
37.Autorització assistència al curs “ El servei públic del cicle de l’aigua”, al Cap de Serveis 
Territorials grup (A1-22). 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Autoritzar la inscripció al curs “ El servei públic del cicle de l’aigua”, que es realitzarà 

a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya a Barcelona, els dies 25 d’abril, 
2,9,16 i 23 de maig de 2017 de 9 a 13 hores. 

 
 

 
38.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.Noct
urna 

normal 

H.Noct
urna 

festiva 

TOTAL 
IMPORT 

 
Administrativa 
(C2) 

Matrimoni 
civil 

04/03/201
7 
 

 

2,5 

  
           

45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 
 
 

 
39.Gratificacions pels treballs extraordinaris amb motiu de la Fira de la botifarra al cap 
de conserges, grup(C2-11) 
 
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: 
 

Càrrec  Motiu 
H. Diürna 

normal 
TOTAL 

IMPORT 

Cap de 
Conserges 

 
Notificacions mercat  per 

la Fira de la Butifarra 
 

 
12,5 

 

 
225,38 €  

 

 
 
 12,5 225,38 € 

 
 
 

 
40. Assignació temporal de funcions de cap de Servei de Serveis a les Persones;. 
 
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 temporalment les funcions detallades a la part expositiva com a cap Serveis a 
les Persones (amb excepció de la Regidoria d’Ensenyament) a partir del dia 1/04/2017 i 
fins al final de la legislatura 
 
 

 
41. Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions; 
Carles Montagut Roquet, tècnic mitjà joventut (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 al Tècnic Mitjà joventut (A2-18), amb efectes des del 27/03/2017, 5 triennis 

(grup A2), 2 anys, 9 mesos i 29 dies, que es corresponen amb els períodes següents: 

AJUNTAMENT GRUP PERIODES ANYS MESOS DIES 

AJ .DE SANT JUST DESVERN C2 10/11/1992 31/03/1993 0 4 21 

AJ. DE SANT JUST DESVERN C2 01/04/1993 31/01/1994 0 10 0 

AJ. DE SANT JUST DESVERN C2 01/02/1994 31/08/1994 0 7 0 

AJ. DE SANT JUST DESVERN C2 01/09/1994 14/04/1996 1 7 14 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA C1 27/12/2001 28/12/2001 0 0 2 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA C1 02/01/2002 04/01/2002 0 0 3 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA C1 07/01/2002 10/01/2002 0 0 4 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA C1 05/02/2002 18/02/2002 0 0 14 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA A2 26/11/2002 27/03/2017 14 4 1 

TOTAL...... 17 9 29 
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2. Establir que el venciment del 6è trienni serà el 31/05/2017. 

CATEGORIA 
LABORAL 

GRUP 
VENCIMEN
T SEGÜENT 
TRIENNI 

DEDI 
CACIÓ % 

JORNAD
A 
LABORA
L 

IMPORT 
TRIENNI  

Tècnic Mitjà 
Joventut 

A2 31/05/2017 100% 37,5 hores  35,12€ 

 
 

 
42. Revisió del reconeixement d’antiguitat des del 1r contracte; treballadora 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 la Treballadora Social (A2-18), amb efectes des del 27/03/2017, 5 triennis 

(grup A2), 1 any, 3 mesos i 25 dies, que es corresponen amb els períodes següents: 

AJUNTAMENT GRUP PERIODES ANYS MESOS DIES 

TREBALLADORA SOCIAL A2  17/07/1995 29/10/1995 0 3 13 

TREBALLADORA SOCIAL A2 06/11/1995 05/12/1995 0 1 0 

TREBALLADORA SOCIAL A2 01/01/1996 30/06/1996 0 6 0 

TREBALLADORA SOCIAL A2 01/07/1996 31/12/1996 0 6 0 

TREBALLADORA SOCIAL A2 07/12/1998 06/05/1999 0 5 0 

TREBALLADORA SOCIAL A2 10/09/2002 02/01/2003 0 3 23 

TREBALLADORA SOCIAL A2 07/01/2003 19/01/2003 0 0 13 

TREBALLADORA SOCIAL A2 21/01/2003 27/03/2017 14 2 6 

TOTAL...... 16 3 25 

 
2. Establir que el venciment del 6è trienni serà el 02/12/2018. 

NOM  
COGNOMS 

CATEGOR
IA 
LABORAL 

GRUP 
VENCIMEN
T SEGÜENT 
TRIENNI 

DEDI 
CACIÓ % 

JORNADA 
LABORAL 

IMPOR
T 
TRIEN
NI  

Montserrat 
Perramón 
Cubells 

 
Treballado
ra Social 

A2 02/12/2018 100% 37,5 hores  35,12€ 

 
 
 

 
43.Concessió d'ajut econòmic de 400,00 € 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 3547/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
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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 l'ajut econòmic de 400,00 € 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 3547/2012 de serveis socials. 

 
 

 
44.Concessió d'ajut econòmic de 123,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos d’agost, d’octubre i de desembre de 2016  per a la 
família que figura a l'expedient 979/2013 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 123,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 

subministrament elèctric  dels mesos d’agost, d’octubre i de desembre de 2016  per a la 
família que figura a l'expedient 979/2013 de serveis socials. 

 
 

 
45.Concessió d'ajut econòmic de 301,12 € corresponent al 100 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de setembre i de novembre  de 2016 per a la família 
que figura a l'expedient 6805/2013 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 301,12 € corresponent al 100 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de setembre i de novembre  de 2016  per a la 
família que figura a l'expedient 6805/2013 de serveis socials. 

 
 

 
46.Concessió d'ajut econòmic de 145,84 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017 i d’aigua del 
mes de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3885/2012 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 145,84 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017 i d’aigua 
del mes de gener de 2017  per a la família que figura a l'expedient 3885/2012 de serveis 
socials. 

 
 

 
47. Concessió d'ajut econòmic de 133,87 € corresponent al 75 % de les despeses de 
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subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 1163/2015 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 133,87 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 
2017  per a la família que figura a l'expedient 1163/2015 de serveis socials. 

 
 

 
48. Concessió d'ajut econòmic de 304,90 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 i d’aigua del 
mes de gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 831/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar l'ajut econòmic de 304,90 € corresponent al 75 % de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017 i d’aigua 
del mes de gener de 2017  per a la família que figura a l'expedient 831/2013 de serveis 
socials. 

 
 

 
49. Concessió d'ajut econòmic de 343,35 € corresponent al 75 % de les despeses de 
transport  dels mesos de gener a juny de 2017 per  a la família que figura a l'expedient 
4722/2014 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 343,35 € corresponent al 75 % de les despeses de transport  

dels mesos de gener a juny de 2017 per la família que figura a l'expedient 4722/2014 de 
serveis socials. 

 
 

 
50. Concessió d'ajut econòmic de 321,44 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador d’abril a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3409/2015 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 321,44 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 

d’abril a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 3409/2015 de serveis 



 

JGL 27/03/2017                                                     19 
 

socials. 
 
 

 
51. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i Càrites La 
Garriga per a la compra d’aliments, roba i altres articles de primera necessitat. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i Càrites 
La Garriga per a la compra d’aliments, transport, roba o altres articles de 
primera necessitat. 

 
 

 
52. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació 
Gent Gran de la Garriga i de l’atorgament d’una bestreta del 80% de l’import de la 
subvenció. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Gent Gran 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el conveni de col·laboració per a l’exercici 2017 entre l’Ajuntament de La 
Garriga i l’Associació de Gent Gran de la Garriga, amb la finalitat de fomentar 
mesures encaminades a l’envelliment actiu i la promoció de la participació de la 
gent gran en activitats de convivència i lleure, per tal de mantenir les seves 
relacions socials i prevenir les situacions d’aïllament, respectant i col·laborant en 
el ple desenvolupament de la seva personalitat individual i social. 

2. Aprovar la despesa per import de 9.351,67,00 € amb imputació a l’aplicació 
pressupostària 208 23102 48007 Associació Gent Gran de la Garriga. La subvenció 
s’haurà de justificar abans del 31 d’octubre de l’any en curs. 

3. Atorgar una bestreta de 7.481,34 € (80 % de l’import total de la subvenció) segons 
Pacte sisè de l’esmentat Conveni. 

4. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui 
necessari per a la constància i efectivitat del present acord. 

5. Notificar el present acord a l’entitat Associació  Gent Gran de la Garriga. 
 
 

 
53. Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat per a l’exercici 2017 per un import màxim de 63.013,27 €. 
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54. Aprovació de  la pròrroga d’un contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge social  (Casa dels Mestres núm.19)  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la segona  pròrroga excepcional d’un contracte de cessió d’ús temporal a 
precari d’un habitatge social, ubicat al carrer de Pere Ballús 19  la Sra. Joana 
Montero Giménez per un període de 6 mesos més,  amb efectes del dia 1 de març 
de 2017 i fins a l’1 de setembre de 2017. 

 
 

 
55. Acceptació de l’acció de suport econòmic puntual “Foment de l’accessibilitat” de la 
Diputació de Barcelona, en el marc 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Acceptar el suport puntual consistent en un ajut econòmic de 4.288,76 € per al 
“Foment de l’accessibilitat”, destinat als municipis de la demarcació de Barcelona 
menors de 300.000 habitants,  en el marc del  Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

 
 

 
56.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, CGP. 
 
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. CGP 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. 
 
 

 
57.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 



 

JGL 27/03/2017                                                     21 
 

JLD. 
 
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. JLD en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
58. Aprovació de la justificació d´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 d´ajuts de Serveis Socials detallats a continuació: 
 

JGL de data 13/03/2017: 
 

• Exp. 3144/2012  Import subvenció: 229,50€ (75% cost total de la despesa de transport 
dels mesos de novembre de 2016 fins al juliol de 2017). En aquest cas, es justifica un 
import de 94,66 €. 

• Exp. 3667/2012 Import subvenció: 575,34 € (75 % del cost total de la despeses 
d’hipoteca dels mesos de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 6962/2013 Import subvenció: 568,87 € (75 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de gener i de febrer de 2017). 

• Exp. 482/2013   Import subvenció: 915,00 € (75 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 3901/2012 Import subvenció: 440,00 € (50 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 5754/2014 Import subvenció: 691,50 € (75 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de gener i de febrer de 2017). 

• Exp. 5210/2013 Import subvenció: 602,25 € (75 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de novembre i de desembre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp.10597/2013 Import subvenció: 450,00 € (50 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de gener i de febrer de 2017). 

• Exp. 3425/2012 Import subvenció: 514,69 € (75% del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos de novembre de 2016 i de gener de 2017 i d’aigua 
dels mesos d’octubre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 3155/2012 Import subvenció: 218,58  € (75 % del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i de desembre de 2016). 

• Exp. 4214/2012 Import subvenció: 326,45 € (100 % del cost total de la despesa de 
subministrament elèctric dels mesos d’octubre i desembre de 2016 i d’aigua dels mesos 
de juliol i d’octubre de 2016 i de gener de 2017). 

• Exp. 3646/2014 Import subvenció: 325,00 € (50 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017). 

• Exp. 859/2013 Import subvenció: 439,72 € (50 % del cost total de la despesa del rebut 
d’hipoteca del mes de desembre de 2016 i de gener de 2017). 
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• Exp. 4627/2013 Import subvenció: 435,00 € (75 % del cost total de les despeses de 
lloguer dels mesos de gener i de febrer de 2017). 

 
 

 
59.Reducció en la taxa d’escombraries domèstiques Número d’Unitat Tributària 191439 
 
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 reducció del 10% en la taxa per la recollida domiciliària 
d’escombraries, segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 2 punt 3.5) al 
número d’unitat tributària 191439. 

 
 

 
60.Aprovació amb prescripcions del document informatiu del projecte constructiu de 
supressió dels passos a nivell del p.k. 36/434 i p.k. 37/492 de la línia Barcelona Ripoll al 
terme municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el document informatiu del projecte  constructiu de supressió dels passos 
a nivell del p.k. 36/434 i p.k. 37/492 de la línia Barcelona Ripoll al terme municipal 
de la Garriga. 

 
 

 
61.Aprovació relació cobratòria corresponent padró de la taxa del mercat setmanal, 
període segon  trimestre de l’exercici 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovar la relació cobratòria del padró de la taxa del mercat setmanal corresponent 

al primer trimestre de 2017, de 62 valors per un import total de 11.967,56€, que 
s’imputarà al concepte d’ingrés 2017  304 33600 PCT.COI.T01.Taxa indústria al 
carrer i ambulants. 

  
 

 
62 (Bar La Cantonada); ocupació de via pública amb taules i cadires. Període anual 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
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1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Antonio Teruel Samblas, del Bar 
La Cantonada, per instal·lar una terrassa amb 1 taula amb cadires davant del seu 
establiment, situat a la Carretera Nova número 44, pel període de gener a juliol i de 
setembre a desembre del 2017 (11 mesos), i pels mesos d’abril, maig, juny, juliol, 
setembre i octubre (6 mesos), ampliar aquesta ocupació amb 2 taules amb cadires més. 

 
 

 
63.Gelateria El Trèvol SCP; ocupació de via pública amb taules i cadires. Desembre 2016-
Abril 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per part de Gelateria El Trèvol SCP 

per la instal·lació d’una terrassa davant del seu establiment, situat a la plaça de Can 
Dachs número 10, amb 15 taules amb cadires durant els mesos de desembre de 2016, 
gener, febrer, març i abril de 2017. 

 
 

 
64.Fashionstorming 2016 SL (bar El Nou Trull); ocupació de via pública amb taules i 
cadires. Abril - juny 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a Fashionstorming 2016 SL (el bar El 

Nou Trull) per instal·lar una terrassa davant el seu establiment, situat al Passeig Dr. 
Vich número 10, amb 12 taules amb cadires durant el mes d’abril del 2017 i 14 taules 
amb cadires durant els mesos de maig i juny del 2017. 

 
 

 
65. (Bar Ca La Rosa); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril-Setembre 
 
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. Rosa Arévalo Cano, del bar Ca 

La Rosa, per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant del 
seu establiment, situat al carrer Anselm Clavé número 52, de l’1 d’abril al 30 de 
setembre de 2017. 

 
 

 
66.Ocupació de via pública amb un quiosc de venda de gelats a la plaça de Can Dachs. 
Abril – setembre 2017. 
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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 per la instal·lació d’un quiosc de venda de 

gelats a la plaça de Can Dachs, amb una potència instal·lada de 2,3 kw, pel període de 
l’1 d’abril al 30 de setembre del 2017. 

2. Denegar la sol·licitud a SUMGEL SA.  
 
 

 
67. (Bar La Plaça); 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 al Sr. Josep Grau Pou, del Bar La Plaça, 

per instal·lar una terrassa amb taules i les corresponents cadires davant del seu 
establiment, situat al carrer Centre número 35, distribuïdes de la següent forma: 

 
• 6 taules, per tot l’any 2017 
• 4 taules més, del 15 d’abril al 15 d’octubre del 2017 (6 mesos) 
 

 
 

68. (Bar La Parrilla); ocupació de via pública amb taules i cadires. Abril – 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 a la Sra. Gabriela Montecinos Meyuy, del 

bar La Parrilla, per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires 
davant del seu establiment, situat al carrer Nord número 3, pel període d’abril a 
octubre del 2017 (7 mesos). 

 
 

 
69. 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  
 
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació. 
   
 

 
70.Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’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 : 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  27 de març de 2017 per un import 
de 371.211,19 €  
 
 
 

 
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: 

 
 

 
71.Rectificació errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març 
de 2017 referent a la llicència de parcel·lació al c/ Impremta 13 a nom de Mercedes Martín 
Falgueras. 
 
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. Rectificar l’errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de 
març de 2017 referent a la  llicència de parcel·lació al c/ Impremta 13 a nom de 
Mercedes Martín Falgueras. on deia: 

“ La finca es divideix en vuit parcel·les : 
1.   c/Impremta 25, de superfície 150,76 m2,  

1.a. c/Impremta 25, de superfície 6,55 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
2.   c/Impremta 23, de superfície 130,77 m2 

2.a. c/Impremta 23, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
3.   c/Impremta 21, de superfície 130,80 m2 

3.a. c/Impremta 21, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
4.  c/Impremta 19, de superfície 130,84 m2 

4.a. c/Impremta 19, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
5.  c/Impremta 17, de superfície 132,17 m2 

5a. c/Impremta 17, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
6.  c/Impremta 15, de superfície 138,63 m2 

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

7a. c/Impremta 13, de superfície 7,44 m2, vial de cessió a l’Ajuntament  
La llicència de parcel· lació s’ha de concedir amb l’advertiment que les porcions de les 
parcel· les següents “resta de parcel·la”4,01 m2, parcel·la 6 4,98 m2 i parcel· la 7 1,33 m2 amb 
qualificació A4.4 no tenen cap aprofitament ni aquestes superfícies poden computar als efectes 
d’aplicació dels paràmetres de la qualificació principal de la parcel·la” 
 
Ha de dir:  
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“La finca es divideix en les següents parcel·les.  
 

1. c/Impremta 25, de superfície 150,76 m2,  
1.a. c/Impremta 25, de superfície 6,55 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
2. c/Impremta 23, de superfície 130,77 m2 
2.a. c/Impremta 23, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
3. c/Impremta 21, de superfície 130,80 m2 
3.a. c/Impremta 21, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
4. c/Impremta 19, de superfície 130,84 m2 
4.a. c/Impremta 19, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
5. c/Impremta 17, de superfície 132,17 m2 
5a. c/Impremta 17, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament. 
6. c/Impremta 15, de superfície 138,63 m2 
6.a. c/Impremta 15, de superfície 6,77 m2, vial de cessió a l’Ajuntament  
7. Resta de finca, amb adreça Impremta 13, de superfície 123,80 m2.  

7a. c/Impremta 13, de superfície 7,44 m2, vial de cessió a l’Ajuntament  
 

 

 
72.Resolució de les al·legacions presentades i Aprovació definitiva del projecte de 
rehabilitació d'un tram del carrer Banys (entre el carrer Doma i el carrer Figueral). 
 
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. Estimar parcialment les al·legacions presentades en relació amb 
l’expedient d’aprovació del projecte de rehabilitació d’un tram del carrer Banys de la 
Garriga.  
 
 
 

 
 


