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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE 

MSAIG 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 
8 DE MAIG 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 24 d´abril de 2017. 

 
 

 
2. Obra Major 
 
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 les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 10/2016).   

(r.e.E/000855-2017) 

Descripció de l’obra 

 

Reforma d’edifici entre mitgeres, per transformar un habitatge en dos. 
 

B) (Oma 5/2017).   

(r.e.1218/2017) 

Descripció de l’obra 

Reforma de la planta primera d’un local de dues plantes, per canvi d’ús a habitatge. La 
planta baixa continua amb ús de local, situada al carrer Banys 30 de la Garriga, segons 
profecte executiu 2017002505 del COAC, redactat per Jordi López Colomina, expedient 
d’obra major 5/2017. 
 

C) (Oma 1/2017).   

(r.e.5147/2017) 

Descripció de l’obra 
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Estabilització de la volta de la coberta de la capella de Santa Maria del Camí, promoguda 
per TERRÉS URBANITZACIONS S.L,  expedient d’obra major O. Ma. 172017, segons el 
projecte  redactat per l’arquitecte Joan Piera Roca. 

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 Import 

Calàbria 54 

2016/020/000070 

2017/0000004753 

ICIO 441,86 € 

Taxa Oma 128,90 € 

Banys 30 

2017/020/000062 

2017/0000004754 

ICIO(Boni
ficació 
95%) 

51,19 €  

Taxa Oma 128,90€ 

Sta Maria del 
Camí. Masia Can 
Terrers 

2017/020/000068 

2017/0000004769 

ICIO(Boni
ficació 
90%) 

163,20 €  

Taxa Oma 
(Bonificaci
ó 100%) 

0,00 € 

 

 
 

 
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)  Josep Graví Estrany (OMe 37/2017) 
(r.e. 1685/2017) 

Descripció obra 

Tancament obertures que delimiten amb finca veïna, ubicades al Carrer Camp 
Cirés 4 de la Garriga 
 

B) Maria Àngels Caparrós Estirado (Ome 39/2017) 
(r.e. 1698/2017) 

Descripció obra 
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C) Marc Benedicto Vàzquez (OMe 41/2017) 
(r.e. 1738/2017) 

Descripció obra 

Adequació del local consistent en la col·locació de fals sostres i pintura, ubicades a: 
Carretera Nova, núm. 69, baixos de la Garriga 
 
 

D) Isidre Ballús Cruells (OMe 44/2017) 
(r.e. 1833/2017) 

Descripció obra 

Reforma de la coberta consistent en substituir les bigues de fusta per unes de formigó, 
col·locació d’entrebigat ceràmic, aïllament i teula ceràmica, ubicades al Carrer Bassal 7 
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: 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 

Concepte 
 

Import 

Camp Cirès 4 
2017/020/000063 
2017/0000004758 

ICIO 26,03€ 
TAXA 
OME 

 
28,50 € 

Sta Maria del 
Camí 58-66 PB3 

2017/020/000064 
2017/0000004760 

ICIO 334,35€ 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Ctra Nova 69 
Baixos A 

2017/020/000065 
2017/0000004763 

ICIO 123,20 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Bassal 7 
2017/020/000066 
2017/0000004765 

ICIO 1.392,95 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 
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A) Gas Natural (OMe 42/2017) 
(r.e. E/001149-2017) 

Descripció obra 

Obertura de rasa de 34 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats, ubicades al Passeig 22 de la Garriga 
 
Per tant, no cal que dipositin fiances. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
1590/2017 Passeig Vilanova 7 150 € 

 
 

 
6. Estimació expedient de responsabilitat patrimonial per responsabilitat del contractista. 
 
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 : 

Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en relació amb 
els perjudicis ocasionats com a conseqüència dels danys soferts a la façana del seu local, 
porta de vidre i marbre de la façana, a causa de les obres dels carrers Calàbria i Centre, ja 
que s’acredita que els danys al·legats han estat motivats a causa del funcionament dels 
serveis públics atribuïbles, però no sent procedent la responsabilitat de l’Ajuntament de la 
Garriga, ja que és la contractista l’entitat a la qual cal imputar el dany, perquè és en 
l’exercici de la seva activitat d’execució de les obres que ha ocasionat els danys al 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig 22 
2017/020/000067 
2017/0000004767 

Taxa 
OMe 

 
28,50  € 

ICIO 
 

95,25 € 
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patrimoni del reclamant i que aquest dany no té origen en una ordre de l’Administració ni 
en una causa de força major.  
 
 

 
7.Aprovació de la relació cobratòria del mes de maig de 2017 de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny (EMAD) de la Garriga del 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. Aprovar la relació cobratòria del mes de març de 2017 de l’EMAD, de 227 valors i 
import 9.376,31 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 
8.442,47 €; 8.442,47 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 
 

 
 

8. .Liquidació de quotes del curs 2016/17, durant el mes de març, 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 març de 2017 de l’EMAD i de l’EME, d’import 
1.107,53 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 945,78 
€; 880,28 € corresponen al concepte pressupostari 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD” i 65,00 € corresponents al concepte pressupostari 201 34205 
“ENS.P04.PP.EME” del Pressupost Municipal vigent. 
 

 
 

 
9. .Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, corresponent a la fase 
primera del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent a la fase primera 
del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 
2016-2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un 
import de 2.540,14 €. 

 

 

 
10.Sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al finançament de tres cicles formatius de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la 
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Garriga, per al curs 2015/16  
 
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. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 
subvenció de 307.580,60 €, per al finançament de tres cicles formatius de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny de la Garriga, per al curs 2015/16. 

2. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la Plataforma EACAT, juntament amb la documentació de 
la sol·licitud signada. 

 

 

11. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga l’Escolania 
Parroquial de Sant Esteve de la Garriga i la Societat Coral l’Aliança per promoure, 
mantenir i impulsar les Caramelles a la Garriga. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei 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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga, l’Escolania Parroquial de Sant Esteve de la Garriga i la Societat Coral 
l’Aliança per promoure, mantenir i impulsar les Caramelles a la Garriga per l’any 
2017. 

 

 

12.Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i la Colla de 
Geganters de la Garriga 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. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Garriga i la Colla de Geganters de la Garriga per aquest any 2017. 

2. Aprovar la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 203 33000 48007 CUT.Geganters 
del Pressupost Municipal de l’any 2017 i per un import màxim de 6.000,00 euros. 

 

 

13.Acceptació de la subvenció econòmica per a la gestió de la Biblioteca Municipal. 
Diputació de Barcelona 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Identitat. Cultura 
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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. Acceptar la subvenció econòmica de l’Àrea de Presidència. Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona per un import de 43.062,00 €, amb destinació a la 
gestió de la Biblioteca Municipal Núria Albó de la Garriga. 

 

 

14.Aprovació de la justificació de la subvenció de l’Associació Cultural de la Garriga Fem 
Pastorets. 

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. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’Associació 
Cultural de la Garriga Fem Pastorets segons conveni aprovat en JGL de data 
19 de desembre de 2016 

2. Notificar el present acord a l’Associació Cultural de la Garriga Fem Pastorets. 
 
 

 
15.Aprovació de la justificació de la subvenció de la mitja marató Granollers – Les 
Franqueses – La Garriga – Granollers. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports. 
 

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 de la subvenció econòmica atorgada a l’Associació 
esportiva la mitja per a dur a terme la 31ª edició de la mitja marató Granollers 
– Les Franqueses – La Garriga – Granollers. 
 
 

 
16.Aprovació de la relació cobratòria dels rebuts de les activitats de karate i gimnàstica 
d’adults del mes de maig de 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports 
 

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 corresponent al mes de maig de 2017 de 
l’activitat de karate, de 94 valors i d’un import de 2.338,15€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Karate. 
 

2. Aprovar la relació cobratòria corresponent al mes de maig de 2017 de 
l’activitat de gimnàstica d’adults, de 18 valors i d’un import de 288,00€ que es 
comptabilitzaran al concepte pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. 
Gimnàstica d’adults. 
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17.Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de maig  
de 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 liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons, , 
segons el detall següent 

 

Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 

2015/801/00001    2017/00004746  maig  2017            500,00€   105,€   605,00€ 

 

 

 
18. Aprovació liquidació cànon fix de l’exercici 2017,  segons contracte de gestió 
mitjançant concessió administrativa del servei de manteniment,gestió i control de les zones 
d’estacionament regulat per limitació horària de pagament (zona blava) i gratuïtes (zona 
vermella) a nom de l’empresa Continental Parking, SL 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 

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

de la Junta, acorda : 

1.- Aprovar la liquidació del cànon fix exercici 2017, segons contracte de gestió mitjançant 
concessió administrativa del servei de manteniment, gestió i control de les zones 
d’estacionament regulat per limitació horària de pagament(zona blava) i gratuïtes(zona 
vermella) a nom de l’empresa Continental Parking, SL, amb el següent detall: 
 

Expedient tributari   Liquidació        Concepte             Import       Iva  Total 

2017/800/000002  2017/00004700  Cànon fix exercici 2017     6.550,00€  1.375,50€  7.925,50€ 

 

 

 

 
19. Aprovació de les liquidacions generades per l’expedicio de certificats de règim 
urbanístic, segons l’ordenança T06, 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 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

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

Contribuent Expedient Liquidacio Objecte tributari Import 

Robert Freixas Sola 2017/021/000052 2017/00004735 Farrans,14 64,40€ 
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Diagonal Gest, SL 2017/021/000053 2017/00004741 Rodamilans 64,40€ 

Diagonal Gest,SL 2017/021/000054 2017/00004742 Sector la Doma 64,40€ 

Diagonal Gest,SL 2017/021/000055 2017/00004743 UA 29 64,40€ 

     

 

Segon.Aprovar les liquidacions  generades per l’expedició de certificat segons  informe de 
compatibilitat urbanística segons el detall següent: 

 

Contribuent Expedient Liquidació Objecte tributari Import 

Gasoil 3B,SL 2017/170/000024 2017/00004734 C. Ripollés, 4 129,91€ 

     

 

Quart.Comptabilitzar aquests ingressos  als  conceptes d’ingrés ,2017 402 32900 
MED.T11.Taxa prestació de serveis  i  2017 401 32100 ATS.URB.T06.Taxa llicència 
urbanística. 
 

 

 
20. Aprovació de les liquidacions generades segons taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 
(ordenança municipal T11) 
 
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 : 

 

Primer. Aprovar les liquidacions resultants de l’aplicació de les tarifes regulades a l’article 6, de 
l’ordenança municipal T11,  
 

Titular Tràmit Liquidació taxa 

Tecnycom 2000 Importacions, 

SL 

Comprovació canvi titularitat 2017/00004709 129,91€ 

Li Zhongzhe Comprovació canvi titularitat 2017/00004710 129,91€ 

Alex Beltran Racionero Modificació no substancial 2017/00004711 129,91€ 

Valentin Correa Garcia Comprovació comunicació 2017/00004712 129,91€ 

Maira Eulalia  Fleites Perez Comprovació comunicació 2017/00004713 129,91€ 

Juan C.Parellada Fortuny Comprovació comunicació 2017/00004714 129,91€ 

Lara Garoli Comprovació comunicació 2017/00004715 129,91€ 

Milagros Almazan Ruiz Comprovació comunicació 2017/00004716 129,91€ 

Orange Espagne,SAU Comprovació comunicació 2017/00004717 129,91€ 

Escola Sant Lluís Gonçaga Modificació no substancial 2017/00004718 129,91€ 

Caro Import SL Comunicació prèvia 2017/00004719 237,13€ 

Can Vives,SAU Comunicació prèvia 2017/00004720 237,13€ 

Tamayo Autodesguaces,SL Comunicació prèvia 2017/00004736 237,13€ 

Estefania Carretero Montes Comprovació canvi titularitat 2017/00004737 129,91€ 

Lacruz & Navarro, SL Comprovació comunicació 2017/00004738 129,91€ 

Anna Canadell Bigas Comprovació canvi titularitat 2017/00004739 129,91€ 

Fit&Esport,SCP Comunicació prèvia 2017/00004748 237,13€ 
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Cristoda,SL Comprovació canvi titularitat 2017/00004749 129,91€ 

Jopijotu,SL Comprovació canvi titularitat 2017/00004750 129,91€ 

Ali  Asghar Comprovació comunicació 2017/00004751 129,91€ 

 

Segon. Comptabilitzar els ingressos, al concepte pressupostari 2017 402 32900 
MED.T11.Taxa prestació de serveis d’activitats. 
 

 

 
21. Rectificació error antiguitat Administrativa de Serveis Econòmics, grup C1 

 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
  

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

de la Junta, acorda : 

1. Rectificar l’error de perfeccionament en els grups de classificació dels venciment dels 
triennis de la Administrativa de serveis Econòmics, grup (C1-17). 

2. Establir que a data 30/04/2017, te una antiguitat reconeguda de 2 triennis del grup  
C1, 2 anys i 1 mes. 

 

 

 
22. 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.Diüra 
normal 

H.Diüra 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPOT 

 

Administrativ

a (C2) 

Matrimoni 

civil 

22/4/2017 

 

 

2,5 

  

           
45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 

 

 
 

23. Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’esports mes d’abril 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 

de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal que 
seguidament es relaciona: 

 

Personal Àrea d’Esports d’abril de 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürn
a normal 

H. 
Diürna 
festiva 

H. 
Nocturna 
normal 

H. 
Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Cap de Conserges. 

 
Esports a Can Violí.  7,5   135,23€ 

Conserge 

instal·lacions 

esportives 

Jornada esportiva 

ISCAT 
7    115,64€ 

Conserge  
Torneig 12 hores de 

hoquei 
 5,5   99,17€ 

Conserge 

instal•lacions 

esportives 

Partits de futbol        12   216,36€ 

 
 
 

7 25   566,40€ 

 

 

 
24. Gratificacions treballs extraordinaris policia mes d’abril 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 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les gratificacions per treballs extraordinaris al personal municipal 
que seguidament es relaciona: 

 
Personal Policia mes d’abril de 2017: 
 

Càrrec 
H. 
Diürna 
Festiva 

H. 
Nocturn 
normal 

Total 
Hores 

TOTAL 
IMPORT 

Dies 
Nocturns 

T.Plus 
Noct/€ 

Dies 
Dietes 

T.Dies 
Dietes/€ 

Total 

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 

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

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

Agent     0,00 0,00 6 60,06 4 60,12 120,18 

Inspect

or 

    0,00 0,00   0   0 0,00 

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

Agent 4   4,00 72,12   0 4 60,12 132,24 

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

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

AdM.     0,00 0,00   0   0 0,00 

Agent     0,00 0,00 2 20,02 4 60,12 80,14 

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

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

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

Agent     0,00 0,00 3 30,03 4 60,12 90,15 

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 14 140,14 4 60,12 200,26 

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

Caporal     0,00 0,00   0 4 60,12 60,12 

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

Caporal   8 8,00 156,16 21 210,21   0 366,37 

Agent 4   4,00 72,12 7 70,07 4 60,12 202,31 

Agent     0,00 0,00 2 20,02 4 60,12 80,14 

  8 8 16,00 300,40 109 1091,09 82 1232,46 2623,95 

 

 

 

 
25. Sol·licitud de renovació del permís de conduir; agent de policia Local (grup C1-14) 
 
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 i autoritzar el pagament per la quantitat de 85€, en concepte de la 
renovació del permís de conduir, al senyor Francesc Alcalà Morillo, agent de la 
Policia Local (grup C1-14). 

 

 

 

26. Aprovació de la despesa corresponent a l’aportació al Consorci Besòs Tordera en 
concepte de quota per l’any 2017 com a ens consorciat 

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 despesa de 190,94€ corresponent a l’aportació de l’ajuntament de la 
Garriga al Consorci Besòs Tordera com a ens consorciat i en concepte de quota 
per l’any 2017. 

 

 

27. Aprovació circular interna núm. 2 en referència a les activitats amb intervenció 
administrativa no regulada per cap normativa específica 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Activitats 

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

de la Junta, acorda : 
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1. Deixar sense efecte la circular interna núm. 1 d’Activitats amb intervenció 
administrativa, no regulada per cap normativa especifica. 

2. Aprovar la circular interna núm. 2 d’Activitats amb intervenció administrativa, 
no regulada per cap normativa especifica. 

 
 

 
28.Adjudicació del contracte menor de subministrament de dues furgonetes destinades a 
la Unitat Operativa de Serveis (UOS)  
 
Nº expedient: 01/2016 
Tipus de contracte: subministrament 
Procediment: Menor 
 
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 : 

 

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 subministrament de dues furgonetes 
destinades a la Unitat Operativa de Serveis (UOS) , per un import de 17.940,50 euros i 
3.767,51 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient.  
 

 

 
29. Adjudicació del contracte menor per la direcció executiva de les obres del carrer 
banys, entre carrer de la Doma i Figueral.  
 
Nº expedient: 07/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: Menor 
  
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 : 

 
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 la direcció facultativa de les obres 
del carrer Banys, entre carrer la Doma i Figueral, per un import de 5.365,45 euros i 
1.126,74 euros d´IVA el primer i de 6.193,27 euros i 1.300,59 euros d´IVA el segon, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 
 
 

 
30.Aprovació Conveni específic de cooperació entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per a 
la realització de les Festes del Corpus, i concessió d’una bestreta del 80% de la subvenció. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Turisme 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga, 
l’Associació Cultural Corpus la Garriga i la Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per a 
la realització de les Festes del Corpus del 9 al 18 de juny de2017. 
 
 

 

31. (Bar Rest. Can Xavi); ocupació de via pública amb taules i cadires. Maig – juny. 

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. Xavier Garcia Ahufinger, del Bar 
Restaurant Can Xavi, per instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat a la plaça de l’Església número 5, durant els 
mesos de maig i juny del 2017. 

 
 

 

32. Circus Twister; ocupació de via pública amb la instal·lació d’un circ a la plaça dels 
Tres Tombs. 

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. Jorge Fernando Almeida Alves 
Ribeiro, el Circus Twister, per dur a terme l’activitat de circ a la Garriga, a la plaça 
dels Tres Tombs, els dies 19, 20 i 21 de maig del 2017. 

 
 

 
33.Concessió d'ajut econòmic de 825,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
1622/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
 

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

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 825,00 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 1622/2015 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 825,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 
Atenció a les persones del pressupost municipal. 
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3. Donar trasllat del present acord  a la família interessada. 
 

 

 
34.Concessió d'ajut econòmic de 712,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
2298/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 712,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de març de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 2298/2016 de serveis socials. 

 

 

 
35.Concessió d'ajut econòmic de 870,00 € corresponent al 50 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener, de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 4241/2015 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 870,00 € corresponent al 50 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener, de març i d’abril de 2017 per a la família 
que figura a l'expedient 4241/2015 de serveis socials. 

 

 

 
36.Concessió d'ajut econòmic de 93,43 € corresponent al 50% de les despeses en activitats 
extraescolars de dansa dels mesos d’octubre, de novembre, de desembre de 2016 i de gener 
i de febrer de 2017 i de piscina dels mesos de juliol de 2016 i de gener de 2017 per a la 
família que figura a l'expedient 3646/2014 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 93,43 € corresponent al 50% de les despeses en 
activitats extraescolars de dansa dels mesos d’octubre, de novembre, de desembre 
de 2016 i de gener i de febrer de 2017 i de piscina dels mesos de juliol de 2016 i de 
gener de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3646/2014 de serveis socials. 

 
 

 
37. Restar assabentats de la  convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 
2017/2018. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea 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. Restar assabentats de la convocatòria  de subvencions per finançar els menjadors 
escolars pels alumnes segon cicle d’educació infantil, i d’ensenyaments obligatoris, 
pel curs 2017-2018, des del dia 3 de maig i fins el 26 de maig de 2017, ambdós 
inclosos. 

 

 

 
38.Acceptació de la subvenció del “Programa complementari per a la garantia del 
benestar social” 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 la subvenció del  “Programa complementari per a la garantia del benestar 
social” de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” per un import de 43.879,79 €. 

 

 

 
39.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular   conductor/a, 
ENP. 
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. ENP en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
40.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 de Serveis Socials detallats a continuació: 
 
JGL de data 27/02/2017: 

 

• Exp. 2186/2012  Import subvenció: 244,00 € (50% cost total de la despesa de transport 

dels mesos de novembre de 2016 fins al juny de 2017). En aquest cas, es justifica 

l’import dels mesos de març i d’abril per un import 61,00 €.  

 

JGL de data 27/03/2017: 

 

• Exp. 4722/2014: Import subvenció: 343,35 € (75% de les despeses de la despesa de 

transport dels mesos de gener de 2016 fins al juny de 2017). En aquest cas es justifica 
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l’import del mes de gener, febrer i de març per import de 114,44 €. 

  

JGL de data 24/04/2017  
 

• Exp. 6807/2013: Import subvenció: 135,00 € (75 % del cost total de la despesa de 

subministrament elèctric dels mesos de desembre de 2016 i de febrer de 2017). 

• Exp. 924/2015: Import subvenció: 199,58 € (50 % del cost total de les despeses de 

subministrament elèctric i de gas dels mesos de gener i de febrer de 2017 ). 

• Exp. 7096/2013: Import subvenció: 302,49 € (75 % del cost total de la despesa de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 ). 

• Exp.558/2012: Import subvenció: 373,34 € (75 % del cost total de la despesa de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 ). 

• Exp. 8013/2014: Import subvenció: 151,75 € (100 % del cost total de la despesa de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 ). 

• Exp. 6902/2013: Import subvenció: 694,20 € (75 % del cost total de les despeses de 

lloguer d’habitatge dels mesos de gener i  de febrer de 2017). 

• Exp. 935/2015: Import subvenció: 236,26 € (75 % del cost total de les despeses de 

subministrament elèctric dels mesos de gener i  de març de 2017 i d’aigua del mes de 

gener de 2017). 

 
 

 
41.Quota exercici 2017 en concepte d’aportació com a membre integrant del Consorci per 
a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Granollers. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria – 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 en concepte de quota d’associat per a l’exercici 2017, el pagament del primer 
50%per import de 35.243’17 euros al Consorci Teledigital Granollers, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent: 100 49100 46700 Aportació Consorci TDT.  
 
 

 
 
42.Aprovació de les bases i del concurs de bandes locals La Garriga 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les persones. Joventut 
 
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 bases reguladores i el concurs  de “Bandes Locals” Condicionar l’aprovació 
de la despesa de  1500€ en concepte de premis, corresponent a les actuacions dels diferents 
grups guanyadors, a l’existència de crèdit suficient i adequat de l’aplicació pressupostària  
prevista per l’any 2017 amb descripció i codificació 206 33800 22799 Oci Nocturn. 
Empreses i professionals. 
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43.Relació obligacions reconegudes 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 

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

de la Junta, acorda : 

Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  8 de maig de 2017 per un import de 
128.709,45 €  

 

 

 


