ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
19 DE JUNY DE 2017
La Garriga, 19 de juny de 2017
Essent les 19:00:00, s’han reunit a la casa consistorial per celebrar sessió ordinària de la Junta
de Govern Local, les senyores i senyors que seguidament es relacionen:
Alcaldessa:
Sra. Meritxell Budó Pla (CiU)
Tinents d’alcalde:
Sra. Neus Marrodan Torrents (ACORD)
Sr. Joan Esteban Sans (CiU)
Sr. Jordi Calatrava Adell (CiU)
Regidors:
Sr. Àngel Guillén Deu (C´s)
Secretari ( e f ): Sr. Joaquim Rosell López
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aprovació acta sessió anterior
Llicència d´obra Majors
Llicencia d´obres Menors
Llicència de Rases i Serveis
Retorn fiança runes
Retorn fiança vial
Acceptació cessió afectació vial C/ Impremta 15-25. Sra Mercedes Martín Falgueras.
Llicència de divisió horitzontal al carrer Sant Francesc, 68
Acceptació recepció de la urbanització del c/Torrent de la Sínia, corresponent al
projecte d’urbanització modificat PMU-1, Calàbria 1-11
Imoc Studio Gràfic SL: instal·lació de tanques publicitàries a la via pública.
Liquidació 12è trimestre (abril-maig-juny 2017), i pròrroga de la vigència de conveni.
Acceptació ajut de recurs tècnic per realitzar mesures sonomètriques.
Aprovació acta final d’obra, l’acta de recepció i la certificació final de les obres del
projecte de consolidació del talús del marge dret d’un tram del riu Congost a l’alçada
dels Pinetons.
Aprovació de la liquidació del cànon fix anual del contracte de gestió indirecta
mitjançant concessió de les Piscines de la Garriga 2017.
Aprovació de la pròrroga del Contracte de servei d´impremta i disseny per
l´ajuntament de la Garriga.
Imposició de penalitats per incompliment de les obligacions contractuals, al
contractista de les obres d’adequació d’una nau com a seu de bombers, fase 1, Axis
Patrimoni SL.
Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del
JGL 19/6/2017

1

contracte de redacció de l’avanç pla d’ordenació urbanística municipal de la Garriga
17. Adhesió a l´acord marc dels servei d’assegurances (Exp.2015.04) del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL) i l´associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) , en quant al lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España i aprovació de la despesa de la quota 2017/2018
de dita assegurança i adhesió a l´acord marc del servei de mediació de´assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp 2015.01) adjudicat a
FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS
18. Adjudicació del contracte menor del servei d´implantació del projecte Smart-city a
l´ajuntament de la Garriga.
19. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes
civils
20. Gratificacions complement de productivitat mes de maig Oleguer Vilardebò Miró
21. Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe Carmen
Plaza Lopez
22. Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe F.José
Alcalà Morillo
23. Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe Josep M.
Calopa Bosch
24. Gratificacions pels treballs extraordinaris personal municipal, maig 2107
25. Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’esports mes de maig de 2017
26. Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de maig de 2017
27. Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions;
Carolina Fernandez Requena, Treballadora Social (A2-18)
28. Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de
lloguer dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a l'expedient
1574/2013 de serveis socials.
29. Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75% de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a
l'expedient 927/2015 de serveis socials.
30. Concessió d'ajut econòmic de 208,00 € 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 7616/2013 de serveis socials.
31. Concessió d'ajut econòmic de 214,89 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que
figura a l'expedient 1186/2016 de serveis socials.
32. Concessió d'ajut econòmic de 102,52 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que
figura a l'expedient 3764/2014 de serveis socials.
33. Concessió d'ajut econòmic de 188,73 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric del mes de febrer i d’abril de 2017 per a la família que
figura a l'expedient 2898/2012 de serveis socials.
34. Concessió d'ajut econòmic de 735,00 € corresponent al 100% de les despeses de
menjador i d’allotjament del mes de març de 2017 per a la persona que figura a
l’expedient 4105/2016 de serveis socials.
35. Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació
Els Dofins.
36. Aprovació de la incorporació de nous espectacles a la programació de la temporada
estable de setembre 2017 a desembre de 2017 del Teatre de la Garriga. El Patronat
37. Aprovar la celebració del concert amb motiu del concurs de grups locals per tocar a la
zona de nits de la festa major 2017.
38. Aprovació de la justificació de la subvenció de l’Associació Cultural la Gatzara
JGL 19/6/2017

2

39. Aprovació de la justificació de la subvenció de l’Associació La Garriga Secreta
40. Aprovar el sorteig per a la instal.lació de food trucks a la zona de concerts de nit de la
festa major del 2017.
41. Sra. Juliet Grau Gil; ocupació de via pública amb dues casetes de venda de productes
pirotècnics.
42. Sr. Jordi Ballús Iglésias (Granja Ambrosia); regularització d’ocupació de via pública
amb taules i cadires. Anual 2017.
43. Sr. Juan Mesa Leyva (Bar Can Juanillo); regularització d’ocupació de via pública
amb taules i cadires. Gener - juliol 2017.
44. La Vienesa SCP; regularització d’ocupació de via pública amb taules i cadires. Anual
2017.
45. SAJID MKJ SL (Bar Teatre Kebab); ocupació de via pública amb taules i cadires.
Juny - octubre.
46. Relació d´obligacions reconegudes

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 6 de juny de 2017.

2. Obra Major
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
Antecedents
Vistes les peticions presentades per a l’obtenció de les llicències d’obra major.
Vistos els informes de l’Arquitecta Municipal.
Vistos els informes dels Serveis Jurídics.
Fonaments de dret
Atès allò que disposen els articles 187 i següents del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(TRLUC), en la nova redacció donada per la Llei 3/2012.
Atès allò que disposa el Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18
de juliol. (RLUC).
Atès allò que disposa el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret
64/2014 de 13 de maig (RPLU)
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Atès allò que disposen els articles 66 i concordants de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atesa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Atès allò que disposen els Articles 79 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Atès allò que disposa el Pla General d’Ordenació de la Garriga, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme, en sessió de data 23 de maig de 2.001, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 23 de maig de 2001, acordada la seva
publicació als efectes d’executivitat el 19/9/2001 i publicat al DOGC de 5/11/01 .
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir les llicències d’obra major a:
A) Residencial Serma, SL. (Oma 7/2017).
(r.e.2003/2017)
Descripció de l’obra
Construcció de sis habitatges unifamiliars al c/Impremta núms. 15,17,19,21,23 i 25 de la
Garriga, promoguda per RESIDENCIAL SERMA, SL.
Informe
En data 1 de juny de 2017 la propietat ha firmat l’acta de cessió d’aquesta porció de terreny i
serà acceptada per la mateixa Junta de Govern on aprovarà la llicència per la construcció de sis
habitatges unifamiliars..
1.a. c/Impremta 25, de superfície 6,55 m2, vial de cessió a l’Ajuntament.
2.a. c/Impremta 23, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament.
3.a. c/Impremta 21, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament.
4.a. c/Impremta 19, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament.
5a. c/Impremta 17, de superfície 6,60 m2, vial de cessió a l’Ajuntament.
6.a. c/Impremta 15, de superfície 6,77 m2, vial de cessió a l’Ajuntament
Superfícies construïdes totals:
Planta baixa:

Planta primera:

habitatge
garatge
porxo
habitatge
balcó

373,98 m2
118,93 m2
30,87 m2
492,91 m2
30,88 m2
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Planta segona:

habitatge

311,72 m2

TOTAL

habitatges
porxos i balcons coberts
garatges

1.178,61 m2
61,75 m2
118,93 m2

Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
Condicions particulars
Fiances:
En compliment de l’article 7.2. de l’Ordenança Fiscal núm. T06, caldrà dipositar un
aval de 550 € per garantir la reparació dels desperfectes a la via pública tant en la superfície
dels paviments com per la connexió a les xarxes de serveis.
En compliment de l’article 11 c) del Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya, caldrà dipositar una fiança de 1.034 €
Càlcul base imposable ICIO segons ordenança I04.
Mòdul de referència:
Mòdul bàsic:

Mòdul bàsic x Coeficient tipològic X Coeficient d’ús.
482 €/m2.

Superfície construïda habitatge :
1.178,61 m2
Coeficient tipològic:
1 (edificació entre mitgeres)
Coeficient d’ús :
1,80 (habitatge unifamiliar)
Base imposable ICIO = 1.178,61 x 1 X 1,80 X 482 = 1.022.562 €
Superfície construïda garatge i porxos:
180,68 m2
Coeficient tipològic:
1 (edificació entre mitgeres)
Coeficient d’ús :
1 (garatges)
Base imposable ICIO = 180,68 x 1 X 1 X 482 = 87.058,84 €
TOTAL BASE IMPOSABLE ICIO 1.022.562,00 + 87.058,84 = 1.109.620,84 €
Càlcul taxa de clavegueram segons ordenança T15.
L’obra comporta 6 noves escomeses amb connexió directe a xarxa general, per tant se li
aplicarà la taxa de 6 x 143,36 = 860,16 € de drets de connexió.
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:
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Subjecte passiu

Objecte tributari

Liquidació
2017/020/000085
2017/0000006869

Residencial Serma SL

Impremta 15-25

Concepte

Import

ICIO

44.384,83€

Taxa Oma

128,90€

Taxa
Claveguer
am

860,16 €

2017/500/000003

3.Notificar el present acord als interessats.

3. Obres Menors
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
Antecedents
Vistes les peticions presentades per a l’obtenció de llicència d’obra menor.
Vistos els informes dels Serveis Tècnics relatiu a les peticions.
Fonaments de dret
Atès allò que disposa l’article 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la nova
redacció donada per la llei 3/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en
relació amb els articles 234 i 235 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb els actes subjectes a llicència i l’atorgament
de llicències urbanístiques.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Concedir la llicència d’obra menor a:
A) Isidre Ballús Cruells (OMe 43/2017)
(r.e. 2547/2017)
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 Can Noguera 70
de la Garriga
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Informe:
L’edifici està en volum disconforme, la fondària existent supera la fondària edificable que
marca el Pla General de 15m.
Segons l’article 108.4. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’hi admeten obres de
consolidació, rehabilitació i canvi d’ús. No s’admeten obres d’ampliació.
Les obres sol·licitades són de consolidació de la coberta, sense augmentar el volum existent.
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
-Condicions particulars:
En cas d’ocupar la via pública, caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.
En cas d’ocupar les voreres, caldrà preveure el recorregut alternatiu dels vianants, deixant-ho
ben senyalitzat i il·luminat.
Fiança:
Per garantir la correcta gestió dels residus d’obra s’haurà de dipositar un aval, segons Decret
89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), de
150 €.
Per sol·licitar el retorn de la fiança de runa caldrà aportar el Certificat del Gestor Autoritzat, on
hi constarà el número de gestor i la quantitat i tipus de residus lliurats, i no s’admetrà un
certificat de la deixalleria municipal.
B) José Miguel Montoro Campaña (OMe 57/2017)
(r.e. E/001724/2017)
Descripció obra
Substitució de la fusteria existent per una d’alumini, ubicades a: Carrer Calàbria 186, 1r La
Garriga
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
-Condicions particulars:
En cas d’ocupar la via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.
En cas d’ocupar les voreres, caldrà preveure el recorregut alternatiu dels vianants, deixant-ho
ben senyalitzat i il·luminat.
Fiança:
Per garantir la correcta gestió dels residus d’obra s’haurà de dipositar un aval, segons Decret
89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), de
150 €.
Per sol·licitar el retorn de la fiança de runa caldrà aportar el Certificat del Gestor Autoritzat, on
hi constarà el número de gestor i la quantitat i tipus de residus lliurats.
C) Jaume Montal Codina (OMe 56/2017)
(r.e. E/001644-2017)
Descripció obra
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Construcció d’una piscina, ubicades al Passeig 90 de la Garriga
Informe:
Les cases Josep Maria Martino són un conjunt format per tres habitatges cadascun dels quals
consta d’un edifici aïllat i jardí, que estan enllaçats per les portes i tanques d’accés al jardí. Es
troben inclosos amb el número 169 al Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPP) aprovat
definitivament el dia 19 de juliol del 2007, amb la qualificació de Bé de Protecció Urbanística
(BPU), i amb una protecció que arriba als volums, façanes, cobertes, tanques i portals d’entrada
i jardí.
En data 12 de juny el tècnic de patrimoni ha emès informe favorable amb una prescripció:
- Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar una memòria ampliada del projecte.
Aquest haurà d’incloure una descripció arquitectònica general del conjunt, fent
especial èmfasi a l’espai del jardí, la seva configuració i la relació que estableix amb
l’edifici. Així mateix, aquesta descripció ha de justificar la proposta d’emplaçament
de la piscina.
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
-Condicions particulars:
En cas d’ocupar la via pública, caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.
Fiança:
Per garantir la correcta gestió dels residus d’obra s’haurà de dipositar un aval, segons Decret
89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), de
601,92 € (54,72 T).
Per sol·licitar el retorn de la fiança de runa caldrà aportar el Certificat del Gestor Autoritzat, on
hi constarà el número de gestor i la quantitat i tipus de residus lliurats.
D) Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials de Terrasa (OMe 59/2017)
(r.e. E/2929/2017)
Descripció obra
Reforma interior del bloc sanitari situat a la planta baixa de l’edifici protegit, modernitzant
l’espai i dimensionant els serveis d’una manera més adequada i funcional, ubicades a la Ronda
del Carril, núm. 92 de la Garriga
Informe:
L’edifici principal de l’Escola Sant Lluís Gonçaga es troba inclòs amb el número 85 al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni (PEPP) aprovat definitivament el dia 19 de juliol de 2007,
amb la qualificació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), i amb una protecció que arriba al
manteniment del volum, façanes i coberta.
En data 12 de juny el tècnic de patrimoni ha emès informe favorable.
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
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Indicades en l’annex adjunt.
-Condicions particulars:
En cas d’ocupar la via pública, caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.
Fiança:
Per garantir la correcta gestió dels residus d’obra s’haurà de dipositar un aval, segons Decret
89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), de
150 €.
Per sol·licitar el retorn de la fiança de runa caldrà aportar el Certificat del Gestor Autoritzat, on
hi constarà el número de gestor i la quantitat i tipus de residus lliurats.
E) Fundació Asil Holpital de la Garriga (OMe 60/2017)
(r.e.E/2847/20172017)
Descripció obra
Construcció de tanca d’un metre d’alçada de separació entre finques d’acord amb el document
de constitució de servitud que s’ha signat entre les finques veïnes, ubicades al Carrer Rosselló 5
de la Garriga
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
-Condicions particulars:
En cas d’ocupar la via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.
En cas d’ocupar les voreres, caldrà preveure el recorregut alternatiu dels vianants, deixant-ho
ben senyalitzat i il·luminat
Fiança:
Per garantir la correcta gestió dels residus d’obra s’haurà de dipositar un aval, segons Decret
89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), de
150 €.
Per sol·licitar el retorn de la fiança de runa caldrà aportar el Certificat del Gestor Autoritzat, on
hi constarà el número de gestor i la quantitat i tipus de residus lliurats.
2. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions i
obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen:

Subjecte passiu

Objecte
tributari

Liquidació

Concepte

Import

ICIO
Isidre Ballús
Cruells

Jose Miguel
Montoro

Can Noguera 70

Calàbria 186 1er

2017/020/000087
2017/0000006872

2017/020/000088
2017/0000006874
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2.452,36 €
TAXA
OME

28,50 €

ICIO

37,45 €
9

Campaña

Jaume Montal
Codina

Fundació
d’Escoles
Diocesanes i
Parroquials de
Terrassa
Fundació Asil
Holpital de la
Garriga

Passeig 90

2017/020/000089
2017/0000006876

Ronda del
Carril, 92

2017/020/000090
2017/0000006878

TAXA
OME

28,50 €

ICIO

468,91 €

TAXA
OME

28,50 €

ICIO

1.149,11 €

TAXA
OME

28,50 €

ICIO
2017/020/000091
2017/0000006880

Roselló 5

TAXA
OME

20,00 €

28,50 €

3.Notificar el present acord als interessats.

4. Rases i Serveis
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
Antecedents
Vistes les peticions presentades per a l’obtenció de llicències de rases i serveis.
Vistos els informes dels Serveis Tècnics.
Fonaments de dret
Atès allò que disposa l’article 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la nova
redacció donada per la llei 3/2012, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme en
relació amb els articles 234 i 235 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb els actes subjectes a llicència i l’atorgament
de llicències urbanístiques.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 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:
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A) Aigües Vilanova (OMe 54/2017)
(r.e. E/001619-2017)
Descripció obra
Obertura de rasa de 6,5ml x 0,60 metres quadrats per a subministrament d’aigua a nous abonats,
ubicades al Passeig 22 de la Garriga
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
- Condicions Particulars
La profunditat lliure mínima en calçada ha de ser de 1 m, segons estableix l’article 13 de
l’Ordenança municipal reguladora de les obres i instal·lacions de serveis en el domini públic
municipal (G16).
No es permetran escomeses vistes a nivell de planta baixa.
Caldrà, com a mínim 5 dies abans de l’inici , comunicar als serveis tècnics municipals l´inici de
les obres a fi que es pugui controlar i coordinar amb possibles altres actuacions.
Caldrà complir les ordenances sobre conduccions enterrades i normativa de voreres (G07):
- Es reposaran 20 cm de panot a cada costat de la rasa, incloses peces senceres.
- Es procedirà a la reposició de tota la vorera en els casos següents:
o En voreres inferiors a 1 m d’amplada.
o Quan l’amplada de la rasa més 20 cm sigui superior al 60 % de l’amplada de
la vorera.
- Cada 4 m serà col·locat un panot amb l’indicatiu de la companyia, seguint exactament
el traçat de la rasa.
Quan s’ocupi la via pública, caldrà sol·licitar-ho a la Policia Local.
Fiança
.
Segons l’article 7.6 de l’Ordenança municipal T06, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, “els avals per reposició d’obres
i d’infraestructures que afectin a companyies subministradores (electricitat, gas, etc.) es
vehicularan a través de convenis específics en funció de la facturació anual.”
S’ha contrarestat que en data 7 de març de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar conveni
específic amb Aigües Vilanova, en relació a les obres i instal·lacions que s’executin a la via
pública, havent-se firmat ja en data 29 de març de 2016 i havent ja dipositat les fiances.
Per tant, no cal que dipositin fiances.
B) Gas Natural. (OMe 55/2017)
(r.e. E/001720-2017)
Descripció obra
Obertura de rasa de 0,7 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous abonats.,
ubicades al carrer Font del Nen 7de la Garriga
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
- Condicions Particulars
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No es permetran escomeses vistes a nivell de planta baixa.
Caldrà, com a mínim 5 dies abans de l’inici , comunicar als serveis tècnics municipals l´inici de
les obres a fi que es pugui controlar i coordinar amb possibles altres actuacions.
Caldrà complir les ordenances sobre conduccions enterrades i normativa de voreres (G07):
- Es reposaran 20 cm de panot a cada costat de la rasa, incloses peces senceres.
- Es procedirà a la reposició de tota la vorera en els casos següents:
o En voreres inferiors a 1 m d’amplada.
o Quan l’amplada de la rasa més 20 cm sigui superior al 60 % de l’amplada de
la vorera.
- Cada 4 m serà col·locat un panot amb l’indicatiu de la companyia, seguint exactament
el traçat de la rasa.
Quan s’ocupi la via pública, caldrà sol·licitar-ho a la Policia Local.
Fiança:
Segons l’article 7.6 de l’Ordenança municipal T06, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, “els avals per reposició d’obres
i d’infraestructures que afectin a companyies subministradores (electricitat, gas, etc.) es
vehicularan a través de convenis específics en funció de la facturació anual.”
S’ha contrarestat que en data 7 de març de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar conveni
específic amb la companyia de Gas Natural, en relació a les obres i instal·lacions que s’executin
a la via pública.
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:
Subjecte passiu

Aigües Vilanova

Gas Natural

Objecte tributari

Passeig 22

Font del Nen 7

Liquidació

2017/020/000092
2017/0000006882

2017/020/000063
2017/0000006883

Concepte
Taxa
OMe
ICIO
Taxa
OMe
ICIO

Import
28,50 €
16,54 €
28,50 €
4,19 €

3. Notificar el present acord als interessats

5. Retorn de fiances de runes i terres
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
ANTECEDENTS
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Vist que s’han presentat diverses instàncies en les quals es sol·licita el retorn de la garantia
dipositada per assegurar la correcta gestió de runes i terres per les obres realitzades.
Vist que els sol·licitants han acreditat la correcta gestió de runes mitjançant la presentació del
certificat del Centre de Gestió corresponent.
Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Vistes les diligències de la Tresorera.
Atès tot l’anterior, es considera que els expedients han seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en
compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel
decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:
Registre
Quantitat a
Subjecte passiu
Situació obra
Entrada
retornar
Mª Mercè Baldich
2591/2017
Banys 54
150 €
Bufí
Anna Villa
2546/2017
Llerona 80
150 €
Ródenas
Carolina Soler
Ctra Nova 18,
2523/2017
150 €
Gispert
1r,2a
Neus Martínez
2719/2017
Llerona 99
150 €
Agustí
Francisca
E/2742/2017 Hombrado
Avellaners, 6
150 €
Mantas
Torrent dels
E/2902/2017 Aureli Giró Duran
150 €
Murris 50
2.Notificar el present acord als interessats.

6. Retorn fiances de vial i urbanització
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
Antecedents
Vist que s’han presentat diverses instàncies en les quals es sol·licita el retorn de la garantia
dipositada per assegurar la correcta gestió de runes i terres per les obres realitzades.
Vist que els sol·licitants han acreditat la correcta gestió de runes mitjançant la presentació del
certificat del Centre de Gestió corresponent
Vistos els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
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Vistes les diligències de la Tresorera.
Fonaments de dret
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 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
2268/2017

Subjecte passiu

Situació obra

Maria Pilar Reig Sansó Guinardó 29

Quantitat a retornar
1.502,53 €

2. Notificar el present acord als interessats.

7 Acceptació cessions afectacions vial C. Impremta, 15 a 25 Sra. Mercedes Martin
Falgueras
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria- Urbanisme
Antecedents de fet
Atès que Residencial Serma, SL va sol·licitar llicència per a la construcció de sis habitatges a
les parcel·les situades al carrer Impremta, 15 a 25 de la que és propietària la senyora Mercedes
Martín Falgueras.
Atès que les finques en qüestió resulten afectades al seu front en porcions de sistema viari i
destinades a l’ampliació de la vorera del carrer Impremta segons resulta de la qualificació
atorgada pel Pla General d’Ordenació de la Garriga, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme, en sessió de data 23 de maig de 2.001, acordada la seva publicació als efectes
d’executivitat el 19/9/2001 i publicat al DOGC de 5/11/01.
Atès que les porcions afectades de vialitat formen part de la finca registral número 10.994
inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers dos, i té la referència cadastral
0656625DG4105N0001II.
Atès que per acord de la junta de govern local de data 13 de març de 2017 es va atorgar llicència
de parcel·lació de la finca esmentada, parcel·lació que va ser corregida per acord de la junta de
govern local de 27 de març de 2017.
Atès que la parcel·lació ha estat formalitzada en escriptura pública atorgada davant del notari de
la Garriga Javier Borrell Papaceit en data 25 d’abril de 2017, número de protocol 652.
Atès que l’esmentada escriptura ha estat presentada en el Registre de la Propietat en data
25/04/2017 tanmateix en aquest moment no consta inscrita encara la parcel·lació.
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Atès que de la parcel·lació esmentada en resulten les següents parcel·les afectades de vialitat
amb la següent descripció:
De la parcel·la C. Impremta, 25: afectació d’una porció de 6,55 m2
URBANA.- Parcela 01a . Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, destinada
a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle Imprenta, de forma
rectangular, con una superficie de seis metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados (6,55
m2). Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 02a; al Sur, en línea
de un metro doce centímetros, con la calle dels Horts; al Este, en línea de seis metros, con la
parcela 01;y al Oeste, en línea de cinco metros noventa y un centímetros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 23: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela .02a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 03a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 01a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 02; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 21: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 03a.-Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 04a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 02a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 03; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 19: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 04a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 03a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 04; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 17: afectació d’una porció de 6,60 m2 .
URBANA.- Parcela 05a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 06a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 04a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 05; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 15: afectació d’una porció de 6,77 m2
URBANA.- Parcela 06a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros setenta y siete decímetros cuadrados (6,77m2).
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Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 07; al Sur, en línea de un
metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Este, en línea de seis metros quince centímetros,
con la parcela 06; y al Oeste, en línea de seis metros quince centímetros, con la calle Imprenta.
Atès que les finques en qüestió estan lliures de càrregues i gravàmens.
Fonaments de dret:
Atès que la cessió de les parcel·les destinades a vialitat és obligatòria en compliment del que
disposa l’article 44.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, segons el qual els propietaris del sòl urbà no consolidat no inclosos
en àmbits d’actuació urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament, de manera
prèvia a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o qualsevol tipus de via de
sistema de comunicació o llurs ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la
condició de solar.
Atès que d’acord amb l’article 30.3 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual
s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció en el registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística la cessió es pot
formalitzar amb la corresponent ACTA.
Atès que en data 1 de juny de 2017 la propietària de les finques del carrer Impremta 15 a 25 per
ACTA signada davant del secretari de l’Ajuntament de la Garriga va efectuar la cessió de les
finques afectades per vialitat amb la següent descripció:
De la parcel·la C. Impremta, 25: afectació d’una porció de 6,55 m2
URBANA.- Parcela 01a . Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, destinada
a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle Imprenta, de forma
rectangular, con una superficie de seis metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados (6,55
m2). Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 02a; al Sur, en línea
de un metro doce centímetros, con la calle dels Horts; al Este, en línea de seis metros, con la
parcela 01;y al Oeste, en línea de cinco metros noventa y un centímetros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 23: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela .02a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 03a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 01a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 02; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 21: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 03a.-Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 04a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 02a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 03; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
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De la parcel·la C. Impremta, 19: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 04a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 03a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 04; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 17: afectació d’una porció de 6,60 m2 .
URBANA.- Parcela 05a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 06a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 04a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 05; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 15: afectació d’una porció de 6,77 m2
URBANA.- Parcela 06a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros setenta y siete decímetros cuadrados (6,77m2).
Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 07; al Sur, en línea de un
metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Este, en línea de seis metros quince centímetros,
con la parcela 06; y al Oeste, en línea de seis metros quince centímetros, con la calle Imprenta.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Acceptar la cessió d´afectacions de vials de les següents finques, pendent d’inscripció
en el Registre de la Propietat i que se segrega de la finca registral 10.994 inscrita en el
Registre de la Propietat de Granollers dos:
De la parcel·la C. Impremta, 25: afectació d’una porció de 6,55 m2
URBANA.- Parcela 01a . Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, destinada
a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle Imprenta, de forma
rectangular, con una superficie de seis metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados (6,55
m2). Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 02a; al Sur, en línea
de un metro doce centímetros, con la calle dels Horts; al Este, en línea de seis metros, con la
parcela 01;y al Oeste, en línea de cinco metros noventa y un centímetros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 23: afectació d’una porció de 6,60 m2
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URBANA.- Parcela .02a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 03a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 01a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 02; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 21: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 03a.-Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 04a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 02a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 03; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 19: afectació d’una porció de 6,60 m2
URBANA.- Parcela 04a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 03a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 04; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 17: afectació d’una porció de 6,60 m2 .
URBANA.- Parcela 05a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros sesenta decímetros cuadrados (6,60 m2). Linda: al
Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 06a; al Sur, en línea de un metro
diez centímetros, con la parcela 04a; al Este, en línea de seis metros, con la parcela 05; y al
Oeste, en línea de seis metros, con la calle Imprenta.
De la parcel·la C. Impremta, 15: afectació d’una porció de 6,77 m2
URBANA.- Parcela 06a.- Parcela o solar con frente a la calle Imprenta, de la Garriga, de forma
rectangular, destinada a cesión al Ayuntamiento para ampliación de la acera de la calle
Imprenta, con una superficie de seis metros setenta y siete decímetros cuadrados (6,77m2).
Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la parcela 07; al Sur, en línea de un
metro diez centímetros, con la parcela 05a; al Este, en línea de seis metros quince centímetros,
con la parcela 06; y al Oeste, en línea de seis metros quince centímetros, con la calle Imprenta.
2. Agrair la donació gratuïta, pura, perfecta i irrevocable de les finques anteriorment
descrites que se segrega de la finca registral 10.994 del Registre de la Propietat dos de
Granollers.
3. Prendre possessió immediata de la superfície als fins previstos pel planejament
urbanístic vigent de la zona.
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4. Notificar el present acord als interessats del present acord i a l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes tributaris pertinents.

8. Divisió Horitzontal de la finca del carrer Sant Francesc 68
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme
Antecedents de fet
Vist la instància de data 5 de maig de 2017, amb número de registre d’entrada 1978/2017 el
senyor Xavier Fortuny Junqueras va sol·licitar llicència de divisió horitzontal de l’edifici
plurifamiliar al carrer San Francesc 68 d’aquesta població, segons proposta de divisió
horitzontal, redactada per l’Arquitecte Frederic de Buen.
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal de data 17de maig de 2017.
Vist l’informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals de data 12 de juny de 2017.
FONAMENTS DE DRET:
Articles 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per DL 1/2010 de 3 d’agost
(TRLUC), que regula la llicència prèvia per constituir el règim de propietat horitzontal o la
seva modificació.
L’article 218 del TRLUC, determina els requisits necessaris per a la constitució d’un règim
de propietat horitzontal.
Article 30, 31, 32 i 14 del Reglament de Protecció de la Legalitat aprovat per Decret
64/2014, de 13 de maig, (RPLU)
Article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Articles 71 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat
per Decret 179/2005, de 13 de juny.
Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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 de divisió horitzontal al Sr. Xavier Fortuny Junqueras de l’edifici
situat al carrer San Francesc 68 de la Garriga (exp. D.H 2/2014), consistent en la divisió
de la finca en tres entitats:
-Entitat 1:

Local en planta baixa, destinat a garatge o magatzem.

Superfície útil: 76,70 m2
Sup. construïda:

96,68 m2 inclosa la part proporcional de zona comú

Coeficient de participació:
-Entitat 2:

34%.

Habitatge en planta primera.

Superfície útil: 68,01 m2 més un porxo de 9,90 m2
Sup. construïda:

100,07 m2 inclosa la part proporcional de zona comú
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Coeficient de participació:
-Entitat 3:

33%.

Habitatge en planta segona.

Superfície útil: 68,01 m2 més un porxo de 9,90 m2
Sup. construïda:

100,07 m2 inclosa la part proporcional de zona comú

Coeficient de participació:

33%.

INFORME
L’edifici ha estat inspeccionat en data d’avui 15 de maig.
No està inclòs en cap expedient d’enderroc ni de disciplina urbanística vigent.
L’habitatge compleix les condicions d’habitatge usat segons l’Annex 2 del Decret 141/2012.
S’ha aportat la proforma de l’escriptura de divisió horitzontal.
Condicions de Llicència
- Condicions generals:
Indicades en l’annex adjunt.
2. Aprovar la liquidació corresponent a la divisió horitzontal esmentada:
Subjecte passiu

Objecte
tributari

Xavier Fortuny Sant
Junqueras
68

Liquidació

Francesc 2017/020/000086
2017/0000006871

Concepte

Import

Divisió
horitzontal

92,80 €

3.Notificar el present acord al interessat.

9.Acceptació recepció de la urbanització del c/Torrent de la Sínia, corresponent al projecte
d’urbanització modificat PMU-1, Calàbria 1-11
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme
ANTECEDENTS
Vist que, amb data 7 de març de 2017, es va presentar sol·licitud per CROMA HERMANAS,
C.B. en relació a les obres d'urbanització del carrer Torrent de la Sínia, corresponent al projecte
d’urbanització modificat PMU-1, Calàbria 1-11, de la Garriga i aprovat per JGL d'aquest
Ajuntament en data 6 d’octubre 2014, perquè siguin rebudes per l'Ajuntament.
Vist que, amb data 3 de maig de 2017, es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable.
Vist que, amb data 4 de maig de 2017, es va emetre Informe dels Serveis Tècnics Municipals
sobre la idoneïtat i adaptació de les obres d'urbanització del carrer Torrent de la Sínia,
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corresponent al projecte d’urbanització modificat PMU-1, Calàbria 1-11, de la Garriga i aprovat
pel Ple d'aquest Ajuntament en data 27 d’abril de 2011.
Vist que d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal de data 20 de desembre de 2016 per
interès municipal s’ha modificat l’àmbit de la urbanització veient-se incrementada en 173 m2
d’excés respecte el projecte inicialment aprovat.
Vist que el termini de garantia d’un any començarà a partir de la signatura de l’Acta de recepció
d’obres.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
PRIMER. Acceptar la recepció de la urbanització del carrer Torrent de la Sínia,
corresponent al projecte d’urbanització modificat PMU-1, Calàbria 1-11, de la Garriga
duta a terme per CROMA HERMANAS, C.B., tal com es va sol·licitar en data 7 de març
de 2017.
SEGON. Notificar al sol·licitant aquesta resolució, convocant-lo el dia 26 de juny de 2017
per formalitzar l'Acta de recepció de les obres d'urbanització.
TERCER. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb la seva
corresponent anotació en l'inventari i en els documents comptables que corresponguin.
QUART. Remetre el certificat administratiu de l'acta de recepció de les obres al Registre
de la Propietat als efectes procedents conforme a la Legislació hipotecària].

10. Imoc Studio Gràfic SL: instal·lació de tanques publicitàries a la via pública.
Liquidació 12è trimestre (abril-maig-juny 2017), i pròrroga de la vigència de conveni.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Via Pública
ANTECEDENTS
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2014, en el qual es va aprovar la
signatura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa Perspectiva Mòbil SL, per a
l’explotació de dos tòtems de titularitat municipal i la instal·lació de cinc tanques publicitàries a
la via pública, i per un termini de dos anys.
Vist que en data 5 de maig de 2014 es va signar l’acord de concessió, a Perspectiva Mòbil SL,
de l’ús privatiu de la part posterior de 2 tòtems senyalètics de mobiliari urbà, amb dret a la seva
explotació publicitària i la instal·lació de 5 tanques publicitàries en sòl públic.
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Vist que en data 10 de juny de 2014 i amb escrit enregistrat d’entrada amb el núm. 3221/2014,
l’empresa Perspectiva Mòbil SL informava que el dia 4 de juny de 2014 havia instal·lat 3
tanques de les 5 que tenia autoritzades, i en els següents indrets:
-

Ctra. Nova – Ctra. Ametlla
Pàrquing de la Sínia (a l’entrada al recinte)
Pàrquing de la Sínia (a la sortida del recinte)

Vist que el Sr. Jordi Calatrava va presentar, en data 18/02/16 i en nom i representació de
Perspectiva Mòbil SL, un escrit enregistrat d’entrada amb el núm. 814/2016 i ampliat amb un
altre de data 29/02/2016 (registre d’entrada núm. 989/2016), amb els que renunciava al conveni
vigent i cedia els seus drets a Imoc Studio Gràfic SL.
Vist que arrel d’aquest renuncia i cessió de drets a Imoc Studio Gràfic SL, la junta de govern
local de data 7 de març de 2016 va aprovar, entre d’altres, la modificació del conveni de
col·laboració per a l’explotació de dos tòtems de titularitat municipal i la instal·lació de cinc
tanques publicitàries a la via pública, quan a l’empresa adjudicatària que, amb efectes 23 de
febrer de 2016, passava a ser Imoc Studio Gràfic SL, mantenint-se la vigència de les mateixes
clàusules aprovades en data 04/05/14, tant pel que fa al preu, durada de l’acord etc.
Vist que amb acord de data 11 de juliol de 2016, la junta de govern local va aprovar prorrogar el
conveni de referència (que per a la instal·lació de les tanques publicitàries finalitzava el 04/06 i
per l’explotació dels tòtems publicitaris el 05/05), fins al 31/05/2017.
Vist que en data 21/04/2017 (r.s.2104/2017) l’Ajuntament va donar resposta al titular d’un escrit
de data 22/03/2017.
Vist que a dia d’avui, i malgrat en el darrer escrit presentat per l’interessat en data 18/05/2017
(r.e. 2259/2017) es notificava la voluntat de prorrogar el conveni, i que abans del dia 1 de juny
informaria de la data d’instal·lació del darrer suport (tipus mupi), no consta que s’hagi instal·lat
i tampoc que s’hagi realitzat cap campanya institucional, requisit imprescindible per poder
gaudir del descompte previst a la clàusula 5ª de l’acord de concessió de l’ús privatiu de
referència.
Vist que a la clàusula cinquena del conveni s’estableix que:
“Cinquena: pagament de la taxa
L’empresa haurà de fer front al pagament de la corresponent taxa establerta a l’OM T-13 que
estableix:
Art. 6. Tarifa segona. Anuncis que ocupin terrenys de domini públic local
Per trimestre o fracció, i m2 = 18,75 €
El preu de les 5 tanques seria: 18,75 € x 4 trimestres x 12 m2 = 900 €/cartell/any, per tant 5
cartells serien 4.500 €/any.
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Quan l’adjudicatari procedeixi a la instal·lació de la tanca de publicitat institucional amb un
cost estimat de 1.996,50 €(IVA inclòs), i les dues campanyes institucionals de 15 dies
cadascuna valorades en 536 € x 2 = 1.072 €, de conformitat amb la documentació justificativa
aportada , podrà veure compensada la seva aportació anual amb els imports esmentats
Pel període maig de 2014 a maig de 2015 haurà de pagar a partir de la efectiva instal·lació de
les tanques:
Import instal·lació tanca institucional

1.996,50 €

Import dues campanyes institucionals

1.072,00 €

Total a compensar:

-3.068,50 €)”

Vist que en dates 20/10 i 15/12 de 2014, 23/03, 6/07, 21/09 i 16/11 de 2015 i 08/02 i 10/10 i
19/12 de 2016 i 27/02/17, la Junta de Govern Local va aprovar les liquidacions dels primers
onze trimestres de vigència de l’acord de concessió de l’ús privatiu dels tòtems i de l’espai on
s’ubiquen les tanques publicitàries.
Vist que la instal·lació efectiva de les 3 tanques es va materialitzar a principis de juny de 2014
(concretament el dia 4 de juny) i per tant es pot procedir a fer la liquidació de l’ocupació
d’aquestes 3 tanques durant els mesos d’abril-maig-juny de 2017 (12è trimestre efectiu i 2n de
l’any 2017), amb el següent detall:
225 € trimestre/tanca x 1 trimestre x 3 tanques = 675,00€
Vist que d’acord amb el contingut de l’acord de concessió (clàusula 5a) i amb les directrius de
Secretaria, que és el departament que va redactar l’acord de referència, no es pot aplicar el
descompte previst perquè aquest només es podrà aplicar un cop instal·lada la tanca institucional
de la Ctra. Ametlla, al costat pont riu Congost, i un cop realitzades dues campanyes publicitàries
institucionals, que a dia d’avui no s’han realitzat.
Vist l’informe emès per l’Assessor de Serveis Territorials en data 31 de maig de 2017.
Vist l’informe de fiscalització d’intervenció.
FONAMENTS DE DRET
-Acord de concessió de l’ús privatiu de la part posterior de 2 tòtems senyalètics de mobiliari
urbà, amb dret a la seva explotació publicitària i la instal·lació de 5 tanques publicitàries en sòl
públic de data 5 de maig de 2014 i prorrogat per acord de la junta de govern local de data 11 de
juliol de 2016.
-Art. 6 tarifa segona de l’Ordenança municipal núm. T13, que regula la taxa per instal·lació de
portades, aparadors i vitrines i per a la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per part de la Sra. Alcaldessa, en virtut de l’article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en
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compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la junta de govern local per
Decret d’Alcaldia de 16/06/2015.
Per tot això,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Prorrogar la vigència del conveni de referència fins el dia 30/11/2017.
2. Aprovar la liquidació núm. 2017/00005984 d’import 675,00 € corresponent a la
taxa per ocupació del sòl amb instal·lació de 3 tanques publicitàries durant els
mesos d’abril-maig-juny de 2017, la qual s´adjunta amb document annex amb
expressio dels recursos i termini de pagament.
3. Imputar l’ingrés a l’aplicació pressupostària ATS.VPU.T01. Taxa ocupació via
pública 2017 403 33600.
4. Donar compte de l’acord a l’interessat i a l’àrea Econòmica Financera de
l’Ajuntament.

11. Acceptació ajut de recurs tècnic per realitzar mesures sonomètriques
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient
ANTECEDENTS
Vist que la Diputació de Barcelona en data 26 de novembre de 2015 va aprovar el Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”, publicat al BOP de 11 de desembre de
2015.
Vist que la Diputació de Barcelona, en la sessió de la Junta de Govern de 22 de desembre de
2016, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs locals 20162019”, publicat al BOP de 2 de gener de 2017.
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Garriga en data 13 de març de 2017, va
aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’un ajut de recurs tècnic per realitzar mesures
acústiques amb motiu de les queixes de contaminació acústica provinents de la maquinària
externa de l’activitat de la pastisseria la Vienesa, situada al C/Banys, núm. 26 del terme
municipal, d’acord amb el Catàleg de serveis per a l’any 2017, del Pla Xarxa de Governs locals
2016-2019.
Vist el decret aprovat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de
data 16 de maig de 2017, en el qual s’acorda aprovar l’atorgament d’un ajut de recurs tècnic
consistent en la realització de mesures de soroll a l’establiment esmentat, amb codi XGL
17/Y/241932.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
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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 l’ajut de recurs tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, consistent la realització de mesures de soroll, amb codi
XGL 17/Y/241932, i número de registre PMT 1740019236.
2. Gestionar tot allò que comporta l’acceptació de l‘esmentada subvenció i està
especificat en la resolució.

12.Aprovació acta final d’obra, l’acta de recepció i la certificació final de les obres del
projecte de consolidació del talús del marge dret d’un tram del riu Congost a l’alçada dels
Pinetons
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient
ANTECEDENTS
Vist que en data 15 de setembre de 2016 es va aprovar per Resolució de l’alcaldia el projecte de
consolidació del talús del marge dret d’un tram del riu Congost a l’alçada dels Pinetons de la
Garriga, redactat per SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, amb un pressupost
d’execució per contracte de 109.783,99€ (IVA inclòs).
Vist que en data 7 de febrer de 2017 es va aprovar per Resolució de l’Alcaldia l’adjudicació del
contacte d’obres per la consolidació del talús del marge dret d’un tram del riu Congost a
l’alçada dels Pinetons de la Garriga, a l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y
Obras, SA (TALIO), per un import de 82.520,68€.
Vist que en data 27 de febrer de 2017 es va aprovar el Pla de Seguretat i Salut.
Vist que en data 9 de març de 2017 la direcció facultativa, l’empresa constructora i
l’Ajuntament de la Garriga van signar l’acta d’inici de les obres.
Vist que en data 18 d’abril de 20107 s’emet una resolució d’alcaldia d’aprovació de preus
contradictoris.
Vist que en data 21 d’abril de 2017 el tècnic director de les obres, l’enginyer de camins Aleix
Comas, signa el certificat final de les obres amb un import de 79.158,56€.
Vist que en data 5 de maig de 2017 es va signar l’acta de recepció de les obres i alhora
s’aportava la certificació final..
Vist que en data 9 de maig de 2017 va entrar la factura corresponent.
Vist l’informe favorable del cap de Serveis Territorials de data 13 de juny de 2017.
FONAMENTS JURÍDICS
-

Article 185.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Art. 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.
Article 232 del RDL 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic.
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-

Article 234.3 del RDL 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic, on diu que es poden introduir variacions sense necessitat d’aprovació
prèvia quan aquestes consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu primitiu del
contracte.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació per part de la Sra. Alcaldessa, en virtut de l’article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en
compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la junta de govern local per
Decret d’Alcaldia de 16/06/2015.
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 certificació de les obres del projecte de consolidació del talús del marge
dret d’un tram del riu Congost a l’alçada dels Pinetons, per un import de
79.158,56€ (IVA inclòs), presentada per l’empresa TALIO, amb número de CIF
A64966179, i domiciliada al carrer de la Ciència, núm. 6 de Gavà (08850).
2. Aprovar l’acta de recepció signada en data 5 de maig de 2017.
3. Aprovar el certificat final de l’obra signat en data 21 d’abril de 2017.
4. Aprovar la factura número 05 2017/05/1 presentada per l’empresa en data 4 de
maig de 2017.
5. Imputar la despesa de 79.158,56€ a l’aplicació pressupostària 402 17200 61900
MED. Restauració Talús Riu Congost alçada Pinetons.
6. Donar compte del present acord a l’adjudicatari del contracte.

13.Aprovació de la liquidació del cànon fix anual del contracte de gestió indirecta
mitjançant concessió de les Piscines de la Garriga 2017.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports
Antecedents de fet
Vist que l’ajuntament de la Garriga va adjudicarà el contracte de concessió del servei públic de
gestió de les piscines municipals a l’empresa IGE BCN; SL, mitjançant acord del Ple de la
corporació de data 29 d’abril de 2015.
Vist que ens els plecs administratius aprovats i en el contracte signat en data 12 de maig de
2015, en la seva clàusula segona s’establia que el concessionari hauria de satisfer un cànon a
l’Ajuntament de la Garriga per un import de 17.999 euros.
Vist que IGE BCN; SL ha fet una transferència, en data 16 febrer de 2017, en concepte de cànon
anual de la concessió administrativa de les piscines municipals de l’Ajuntament de la Garriga
per import de 17.999,00 €
Vist l’informe de l’àrea d’Esports
Vista la fiscalització de l’Àrea d’Hisenda.
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Fonaments jurídics
-

Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el valor afegit
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió de la
concessió administrativa de les piscines municipals
Contracte IGB BCN,SL- Ajuntament de la Garriga de data 12 de maig de 2015
Sentencia deguda al Tribunal suprem de data 5 de març de 2007

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 número 2017/000002434 del cànon fix anual
corresponent a l’exercici 2017, per import de 17.999,00€ d’acord amb el
contracte de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa de les
Piscines Municipals, la qual s´adjunta amb document annex amb expressió
dels recursos i termini de pagament.
2. Comptabilitzar el concepte d’ingrés 205 55002 Cànon. Piscines Municipals
3. Notificar aquest acord a l’empresa IGE BCN; S:L

14. Aprovació de la pròrroga del Contracte de servei d´impremta i disseny per
l´ajuntament de la Garriga.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
Nº expedient: 11/2016
Tipus de contracte: serveis
Procediment: negociat sense publicitat
Criteris d´adjudicació: millor oferta econòmica
ANTECEDENTS
I. En data 23 de juny de 2016, es va signar el contracte de serveis d´impremta i disseny per
l´ajuntament de la Garriga amb les Sras. Maria del Carme Badillo i Solé i Sandra Llobet i
Pellicer , representants de l´empresa l´Esborrany SCP , amb CIF J66079526 i domicili social a
la Garriga, carrer Banys 30.
II. En data 24 de novembre de 2016 es va modificar el contracte esmentat per successió del
contractista, establint- se com a nova contractista la Sra. Maria del Carme Badillo i Solé,
propietària única de l´empresa l´Esborrany.
III. Que en la clàusula Tercera del contracte es preveia la seva vigència per un termini d´un any a
partir del 24 de juny de 2016, amb la possibilitat de fer una única pròrroga d’un any.
IV. En data 23 de maig , el Secretari de la Corporació ha informat que el contracte s´ha prestat en
termes generals de manera correcta, sens detectar-se cap problema important en el servei,
termini d´entrega, materials o facturació del mateix.
V. Vist l’informe d´Intervenció.
VI. Vist l’informe de Secretaria al respecte.
FONAMENTS DE DRET
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L’article 23, 213 i 203 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 (en endavant TRLCSP)
Procedeix, en virtut del que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP l’adopció del
present acord a l’alcaldessa, no obstant això, cal tenir en compte que aquesta competència
delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia de 16 de juny de
2016.
Per tot això,
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 de serveis d´impremta i disseny per
l´ajuntament de la Garriga, amb la Sra. Maria del Carme Badillo i Solé,
propietària única de l´empresa l´Esborrany, amb NIF. 47.709.458Y, per un
termini d’un any, des del 24 de juny del 2017 fins al 23 de juny del 2018,
inclosos.
2. Determinar que el preu del contracte serà l´establert al contracte signat en
data 23 de juny de 2017, amb un import màxim anual de 38.016,53 euros i
7.983,47 euros d´IVA, essent els preus a aplicar a cada un dels articles els
proposats per l´adjudicatari en la seva oferta.
3. Aprovar la despesa per un import màxim de 46.000 euros amb càrrec a
l´aplicació pressupostària 302.92000.22602 , la despesa es desglossa de la
següent manera:
o Any 2017, sis mesos, 23.000 euros
o Any 2018, sis mesos, 23.000 euros
4. Emplaçar al contractista per tal que en el termini de 5 dies des de la notificació
del present acord concorri a formalitzar el document de pròrroga.
5. Notificar dita pròrroga al registre Públic de Contractes

15. Imposició de penalitats per incompliment de les obligacions contractuals, al
contractista de les obres d’adequació d’una nau com a caserna de bombers, fase 1, Axis
Patrimoni SL.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
ANTECEDENTS
I.- En data 17 de maig, el cap de serveis territorials i director facultatiu de les obres de
referència va emetre informe referit a l’incompliment de terminis d’execució de les obres
esmentades per part del contractista Axis Patrimoni SL.
II.- En la data esmentada, 17 de maig, havien transcorregut 40 dies des de la data signatura de
l’acta de comprovació del replanteig, que marca l’inici de les obres.
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III.- La secretaria va emetre informe en el seu dia, en relació a la legislació aplicable i el
procediment a seguir per la imposició de penalitats al contractista.
IV.- En data 22 de maig de 2017, es va realitzar tràmit d’audiència al contractista i a l’avalista
assegurador, el contractista no ha presentat cap al·legació.
V.- La qualificació dels fets antecedents i la penalitat derivada dels mateixos son els següents:
Demora en l’inici de l’execució de les obres, que segons l’article 212.4 i següents del text refós
de la llei de contractes del sector públic aprovat pel RDL 3/2011 de 4 de novembre, comporta
l’aplicació de penalitats de 0.20 euros per cada 1000 euros del preu de contracte per cada dia de
retard. Això comporta un penalitat de 520,79 euros.
VII.- La intervenció ha emès l’informe corresponent.
FONAMENTS DE DRET
1. Disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre , pel que s’aprova el
Text 2.- Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) pel que
fa a l’òrgan competent.
2. Article 212 del TRLCSP
En base al que s’ha exposat,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
Primer.- Imposar al contractista Axis Patrimoni SL, adjudicatari del contracte d’obres
d’adequació d’una nau com a caserna de bombers, fase la penalitat de 520, 79 euros, per la
demora en l’inici de l’execució de les obres de referència.
Segon.- Establir que segons determina el plec de clàusules administratives particulars, la
penalitat es farà efectiva mitjançant la deducció de la quantitat establerta en el punt
primer, de la factura immediatament posterior a l’adopció del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats (contractista i avalador) als efectes
oportuns i amb indicació dels recursos pertinents

16. Inici de l'expedient de contractació, disposició de la despesa i aprovació dels plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores del
contracte de redacció de l’avanç pla d’ordenació urbanística municipal de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
Nº expedient: Se 02/2017
Tipus de contracte: serveis
Procediment: restringit
Criteris adjudicació: varis criteris d’adjudicació
ANTECEDENTS
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I.

En data 30 de maig de 2017 l’arquitecta municipal va emetre informe tècnic de
necessitats justificatiu de la licitació.

II.

En data 12 de juny de 2017 la tècnica de contractació va emetre informe justificatiu del
procediment escollit per dur a terme la licitació i dels criteris d’adjudicació que han de
servir per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa

III.

El preu estimat del contracte és de 66.115,70 euros i 13.884,30 euros d’ IVA, que
coincideix amb el preu de licitació.

IV.

El procediment de licitació es el procediment restringit amb diversos criteris
d’adjudicació

V.

El Secretari de la corporació ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.

VI.

La intervenció municipal ha emès el corresponent informe.

FONAMENTS DE DRET
Article 10 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 (en endavant TRLCSP),
Articles 162 a 168 pel que fa al procediment de licitació
Procedeix, en virtut del que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP l’adopció del
present acord a l’alcaldessa, no obstant això, cal tenir en compte que aquesta competència
delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia de 16 de juny de
2015.
Per tot això,
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’inici de l’expedient de contractació per la redacció de l’avanç pla
d’ordenació urbanística municipal de la Garriga mitjançant procediment restringit
diversos criteris d’adjudicació
2. Autoritzar la despesa de 66.115,70 euros i 13.884,30 euros d’IVA amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 401 15100 22799 Revisió POUM
3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir el contracte.
4. Procedir a publicar la licitació al BOPB i al perfil del contractant de l’Ajuntament
5. Facultar la Sra. Alcaldessa per dur a terme els actes necessaris per l’adjudicació i
formalització del contracte
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17. Adhesió a l´acord marc dels servei d’assegurances (Exp.2015.04) del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL) i l´associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), en quant al lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, i
adhesió a l´acord marc del servei de mediació d´assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (exp 2015.01) adjudicat a FERRER&OJEDA ASOCIADOS,
CORREDURIA DE SEGUROS
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
Tipus de contracte: Contracte privat
Procediment: Adhesió acord marc
ANTECEDENTS
I.

II.

III.

L’Associació Catalana de Municipis, ACM, va realitzar la licitació al 2015; del servei
de pòlisses d´assegurances per les entitats locals de Catalunya, de les quals és prenedor
el Consorci Català de Desenvolupament Local i co- prenedores aquelles administracions
i/o organismes publiques , sòcies del CCDL que s´hi adhereixin, i la prestació del
servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als
Municipis i ens locals de Catalunya.
Que en data 30 de novembre de 2015 es va adjudicar el lot 3. Accidents, a favor de la
mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España; essent l’adjudicatària del servei
de distribució i mediació de les assegurances i la mediació i assessorament als
Municipis i ens locals, l´empresa FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA
DE SEGUROS.
En data 18 de maig de 2017, per sol·licitud d´aquest ajuntament, l’empresa
FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS va presentar
pressupost de l´assegurança d´Accidents col·lectius a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España, el qual indicava que la quota anual contractada és
de 5.132,42€, impostos i despeses de consorci inclosos.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc i
el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari
2. Clàusules setena i trenta-cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que
regula l´acord marc dels serveis d´assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient 2015.04), on s’estableix les condicions i requisits en que les
entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb
subjecció a les clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions
específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al
contractista l’Administració.
3. Clàusules setena i trenta-cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que
regula l´acord marc dels serveis de mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (expedient 2015.01), on s’estableix les condicions i
requisits en que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar
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encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules administratives particulars de
l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les instruccions que per la
seva interpretació doni al contractista l’Administració.
4. Disposició addicional segona del TRLCSP que regula les competències de l’alcaldia
com a òrgan de contractació.
5. L’article 20 del TRLCSP defineix els contractes d’assegurances com a contractes
privats. El mateix article estableix que aquests contractes es regeixen quan a la
preparació i adjudicació pel TRLCSP i pel que fa als seus efectes i extinció pel dret
privat.
Vist que aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local pel decret d’Alcaldia
de 16 de juny de 2015 però tenint en compte la urgència de l’actuació alcaldia pot avocar
puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 10 de la llei 40/2015, de Règim Jurídic
del sector públic.
Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Adhesió a l´acord marc del servei de mediació d´assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp 2015.01) adjudicat a FERRER&OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS i per tant FERRER&OJEDA
passa a tenir la condició de Mediador de l´ajuntament.
2. Adhesió a l´acord marc dels servei d’assegurances (Exp.2015.04) del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l´associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) , en quant al lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España i aprovació de la despesa de la quota
2017/2018 de dita assegurança, per un import de 5.132,42 euros, impostos i
despeses de Consorci inclosos.
3. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 302 92000 22400
Despeses serveis. Primes assegurances del pressupost municipal vigent.
4. Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda
(c/Tamarit 155-159, 08015 Barcelona).
5. Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s´han d´anul·lar en
temps i forma les pòlisses actuals. A tal fi, s´autoritza expressament a
Ferrer&Ojeda perquè pugui anul·lar el contractes o pòlissa actual amb la
companyia asseguradora.

18.Adjudicació del contracte menor del servei d´implantació del projecte Smart-city a
l´ajuntament de la Garriga
Nº expedient: 10/2017
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Contracte menor
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria
Resta pendent sobre la taula per a una millor informació.
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19.Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes
civils
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist l’informe de data 27 de maig de 2017 del secretari de l’Ajuntament en el que proposa que
siguin retribuïts els treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària de treball per
assistir com a administratius en les bodes civils celebrades per l’alcaldia o els regidors delegats i
es justifica adequadament el motiu pel qual s’abonen en lloc de ser compensats amb temps de
descans.
Vista la diligència de 9 de juny de 2017, signada per la tècnica de Recursos Humans, en que es
fa constar que la present proposta s’ha elaborat a partir de l’informe del Secretari de
l’Ajuntament i d’acord amb l’article 46 de l’Acord sobre condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de La Garriga.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de la Garriga,
[...
El temps de treball considerat com serveis extraordinaris serà compensat preferentment per
temps de descans. Cada hora de serveis extraordinaris es compensarà amb una hora i mitja de
descans, tret dels realitzats en dia festiu, dissabtes, diumenges o horari nocturn, que es
compensaran amb dues hores. A aquests efectes, es consideraran realitzats en festivitat els
serveis extraordinaris efectuats entre les 0.00 hores i les 24.00 hores del dia festiu o diumenge i
s'entendran realitzats en horari nocturn els serveis extraordinaris prestats en qualsevol data
entre les 22.00 hores i les 6.00 del dia següent.
...
La retribució de les hores de serveis extraordinaris quan no sigui possible la compensació amb
temps de descans serà (modificat pel RD 8/2010):
GRUP
A1-A2
C1-C2-AP

DIÜRNA
NORMAL
17,35 €
16,36 €

DIÜRNA
FESTIVA
18,84 €
17,85 €

NOCTURNA
NORMAL
20,32 €
19,33 €

NOCTURNA
FESTIVA
21,81 €
20,82 €

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris que la resta de
retribucions].
Atès el que disposa l’article 19.DOS de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
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diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Atès que encara no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat i per tant es prorroguen els
de l’exercici 2016.
És per això que enguany els imports de les gratificacions per treballs extraordinaris són:
2017
Diürna
Diürna
Nocturna Nocturna
GRUP
Normal
Festiva
Normal
Festiva
16,52
18,03
19,52
21,03
C1 – C2 – AP
17,52
19,03
20,52
22,03
A1 – A2
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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:
Nom
Núria
Masó
Anglada

Càrrec

Motiu

H.Diürn
H.Noctur
H.Diürn
na
a
a festiva
normal
normal

Matrimon
Administrati
i civil
va (C2)
27/05/201
7

TOTALS
…

H.Noctur TOTAL
na
IMPOR
festiva
T

2,5

45,08€

2,5

45,08€

2. Aprovació de la despesa per import de 45,08 € per gratificacions extraordinàries a
l’aplicació pressupostària 17 302 92000 15100 SEI. Funcionari. Inc. Rend. Hores
extraordinàries de pressupost municipal vigent.
3. Notificar aquest acord individualment a les persones interessades i al Comitè Unitari de
Personal.

20.Gratificacions complement de productivitat mes de maig Oleguer Vilardebò Miró
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist que el Sr. Oleguer Vilardebò Miró presta serveis a l’Ajuntament de La Garriga com a
conserge de Cultura per realitzar tasques bàsiques de consergeria com especifica la fitxa
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descriptiva del lloc de treball.
Vist l’informe de data 9 de juny de 2017, emès per la Tècnica de Cultura i amb el vistiplau del
Regidor, en la que exposen que el Sr. Oleguer Vilardebò Miró ha realitzat durant el mes de maig
de 2017 un total de 68 hores com a auxiliar tècnic del teatre i proposen l’abonament de 102
euros bruts en concepte de complement de productivitat per la realització d’aquestes tasques,
segons la següent taula:
Preu hora
1,5€

Hores auxiliar tècnic
68

Total
102 €

Vista la diligència de data 12 de juny de 2017, signada per la tècnica de Recursos Humans, en
que es fa constar que la present Resolució d’Alcaldia s’ha elaborat a partir de l’informe del
Regidor de Cultura i Participació i la Tècnica de Cultura, i que d’acord amb l’article 46 de
l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga, el temps
treballat considerat com a serveis extraordinaris serà compensat preferentment per temps de
descans.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposen els articles 171 i 172 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i l’article 43 del II Conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del II Acord de condicions del
personal funcionari de l’Ajuntament de La Garriga el complement de productivitat retribueix
l’especial rendiment:
b.2. Són retribucions transitòries:
b.2.1. El complement de productivitat per a compensar l’especial rendiment, l’activitat
extraordinària o l’interès i la iniciativa en el treball. En cap cas les quanties assignades per
aquest concepte durant un període de temps no originaran cap tipus de dret Individual respecte
a valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. Les quantitats que percebi
cada funcionari seran de coneixement públic per als altres funcionaris o funcionàries i per als o
les representants sindicals.
Atès el que regula l’article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, s’atribueix la competència per exercir la prefectura superior de tot el personal a
l’Alcaldessa.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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 pagament d’un complement de productivitat al senyor Oleguer Vilardebò i
Miró, conserge de Cultura(AP) per desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic
d’il·luminació i so durant 68 hores en el mes de maig de 2017, la quantitat de 102 euros
bruts amb càrrec a la partida 17 203 33000 15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C.
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Productivitat .
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar al Comitè Unitari de
Personal.

21.Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe Carmen
Plaza Lopez
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist l’article 50 de l’acord sobre les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de la Garriga, sobre la complementació de les retribucions per incapacitat transitòria del
personal al servei de l’Ajuntament.
Vist que l’INSS a data efectes 29/10/2016 va donar d’alta la senyora Carmen Plaza Lopez un
cop esgotat els 545 dies d’IT i ha data d’efectes 30/10/2016 van resoldre prorrogar la situació
d’incapacitat temporal (IT) de la senyora Plaza i dur a terme el pagament de la prestació d’IT en
modalitat de pagament directe partir del mateix dia.
Vist que l’INSS abona la quantitat resultant d’aplicar el 75% de la base de cotització i que
aquesta resulta inferior al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes
anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat del treballador segons quadre annex.
Treballador:

Període I T :
30/10/2016-31/10/2016
01/11/2016-30/11/2016
01/12/2016-31/12/2016
01/01/2017-31/01/2017
01/02/2017-23/02/2017

Carmen Plaza Lopez

Import complementació
mes I T :
7,37€
221,09€
221,09€
221,09€
169,50€

Vista la diligència de la tècnica de Recursos Humans on indica que hi ha crèdit suficient a les
aplicacions.
Vista la fiscalització prèvia de la intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès allò que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Atès allò que regula l’article 50 de l’Acord sobre les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de la Garriga sobre la complementació de les retribucions per incapacitat
transitòria dels personal al servei de l’Ajuntament.
Atès el que regula l’article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, s’atribueix la competència per exercir la prefectura superior de tot el personal a
l’Alcaldessa.
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Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Complementar les retribucions al 100%, segons el detall:
Treballador:

Carmen Plaza Lopez

Període I T :
30/10/2016-31/10/2016
01/11/2016-30/11/2016
01/12/2016-31/12/2016
01/01/2017-31/01/2017
01/02/2017-23/02/2017

Import complementació
mes I T :
7,37€
221,09€
221,09€
221,09€
169,50€

2. Abonar la quantitat de 840,12€ en concepte de garantització de salari amb càrrec a la
partida 17 302 92000 12101 SEI.P.Funcionari.R.Complementàries.CE, del pressupost
municipal vigent.
3. Notificar aquesta acord a les persones interessades i comunicar al Comitè Unitari de
Personal.

22.Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe F.José Alcalà
Morillo
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
Vist l’article 50 de l’acord sobre les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de la Garriga, sobre la complementació de les retribucions per incapacitat transitòria del
personal al servei de l’Ajuntament.
Vista la notificació de l’INSS de data 16/12/2016 amb registre d’entrada de l’Ajuntament de
data 21/12/2016 i número 6751/2016 on ens comuniquen que han resolt prorrogar la situació
d’incapacitat temporal (IT) del senyor F. José Alcalá Morillo, que s’esgotava el dia 12/12/2016,
per un termini màxim de 180 dies.
Vist que també ens indiquen que el pagament de la prestació d’IT l’efectuarà en modalitat de
pagament directe l’INSS a partir del dia 01/01/2017.
Vist que l’INSS abona la quantitat resultant d’aplicar el 75% de la base de cotització i que
aquesta resulta inferior al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes
anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat del treballador segons quadre annex.
Treballador:
F. José Alcalà Morillo

Període I T :
01/01/2017-31/01/2017
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Import complementació
mes I T :
83,83€
37

01/02/2017-28/02/2017
01/03/2017-31/03/2017
01/04/2017-25/04/2017

83,83€
83,83€
69,86€

Vista la diligència de la tècnica de Recursos Humans on indica que hi ha crèdit suficient a les
aplicacions.
Vista la fiscalització prèvia de la intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès allò que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Atès allò que regula l’article 50 de l’Acord sobre les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de la Garriga sobre la complementació de les retribucions per incapacitat
transitòria dels personal al servei de l’Ajuntament.
Atès el que regula l’article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, s’atribueix la competència per exercir la prefectura superior de tot el personal a
l’Alcaldessa.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Complementar les retribucions al 100%, segons el detall:
Treballador:

F. José Alcalà Morillo

Període I T :
01/01/2017-31/01/2017
01/02/2017-28/02/2017
01/03/2017-31/03/2017
01/04/2017-25/04/2017

Import complementació
mes I T :
83,83€
83,83€
83,83€
69,86€

2. Abonar la quantitat de 321,36€ en concepte de garantització de salari amb càrrec a la
partida 17 102 13200 12101 SEG.P.Funcionari.R.Complementàries.CE, del pressupost
municipal vigent.
3. Notificar aquesta acord a les persones interessades i comunicar al Comitè Unitari de
Personal.

23. Complementació Incapacitat Temporal en modalitat de pagament directe Josep M.
Calopa Bosch
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
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ANTECEDENTS
Vist l’article 50 de l’acord sobre les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de la Garriga, sobre la complementació de les retribucions per incapacitat transitòria del
personal al servei de l’Ajuntament.
Vista la notificació de l’INSS de data 08/03/2017 amb registre d’entrada de l’Ajuntament de
data 15/03/2017 i número 1166/2017 on ens comuniquen que han resolt prorrogar la situació
d’incapacitat temporal (IT) del senyor Josep Maria Calopa, que s’esgotava el dia 06/03/2017,
per un termini màxim de 180 dies.
Vist que també ens indiquen que el pagament de la prestació d’IT l’efectuarà en modalitat de
pagament directe l’INSS a partir del dia 01/04/2017.
Vist que l’INSS abona la quantitat resultant d’aplicar el 75% de la base de cotització i que
aquesta resulta inferior al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes
anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat del treballador segons quadre annex.
Treballador:

Període I T :
01/04/2017-30/04/2017
01/05/2017-31/05/2017
01/06/2017-30/06/2017

Josep Maria Calopa Bosch

Import complementació
mes I T :
254,06€
254,06€
254,06€

Vista la diligència de la tècnica de Recursos Humans on indica que hi ha crèdit suficient a les
aplicacions.
Vista la fiscalització prèvia de la intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès allò que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Atès allò que regula l’article 50 de l’Acord sobre les condicions de treball dels empleats públics
de l’Ajuntament de la Garriga sobre la complementació de les retribucions per incapacitat
transitòria dels personal al servei de l’Ajuntament.
Atès el que regula l’article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, s’atribueix la competència per exercir la prefectura superior de tot el personal a
l’Alcaldessa.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Complementar les retribucions al 100%, segons el detall:
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Import complementació
mes I T :
01/04/2017-30/04/2017
254,06€
Josep Maria Calopa Bosch
01/05/2017-31/05/2017
254,06€
01/06/2017-30/06/2017
254,06€
2. Abonar la quantitat de 762,18€ en concepte de garantització de salari amb càrrec a la
partida 17 201 32310 13004 ENS.EMAD.P.Laboral.R.Complementàries CE, del
pressupost municipal vigent.
3. Abonar a partir del dia 01/07/2017 la quantitat de 254,06€/mensuals, fins que finalitzi
la situació de pagament directe per part de l’INSS de la incapacitat vigent del senyor
Calopa,
amb
càrrec
a
la
partida
17
201
32310
13004
ENS.EMAD.P.Laboral.R.Complementàries CE, del pressupost municipal vigent
4. Notificar aquesta acord a les persones interessades i comunicar al Comitè Unitari de
Personal.
Treballador:

Període I T :

24.Gratificacions pels treballs extraordinaris personal municipal, maig 2107
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist l’ informe de data 6 de juny de 2017 del Regidor de Cultura, en el que proposa que siguin
retribuïts els treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària de treball del mes de
maig de 2017 del personal municipal detallat a la part resolutiva i es justifica adequadament el
motiu pel qual s’abonen en lloc de ser compensats amb temps de descans.
Vista la diligència de 9 de juny de 2017, signada per la tècnica de Recursos Humans, en que es
fa constar que la present proposta s’ha elaborat a partir de l’ informe de la regidoria de Cultura, i
que d’acord amb l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de La Garriga, el temps treballat considerat com a serveis extraordinaris serà
compensat preferentment per temps de descans.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de la Garriga,
[...
Tindran la consideració de serveis extraordinaris els que, excepcionalment, puguin fer-se a més
de la jornada habitual de treball, segons resulta de les diferents modalitats establertes en
aquest Acord. Respondran sempre a necessitats en períodes d'acumulació de feina, absències
imprevistes i situacions d'emergència que puguin sorgir.
El temps de treball considerat com serveis extraordinaris serà compensat preferentment per
temps de descans. Cada hora de serveis extraordinaris es compensarà amb una hora i mitja de
descans, tret dels realitzats en dia festiu, dissabtes, diumenges o horari nocturn, que es
compensaran amb dues hores. A aquests efectes, es consideraran realitzats en festivitat els
serveis extraordinaris efectuats entre les 0.00 hores i les 24.00 hores del dia festiu o diumenge i
s'entendran realitzats en horari nocturn els serveis extraordinaris prestats en qualsevol data
entre les 22.00 hores i les 6.00 del dia següent.
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La compensació amb temps de descans s'efectuarà en un termini no superior als quatre mesos
des de la data de la prestació dels serveis extraordinaris.
La retribució de les hores de serveis extraordinaris quan no sigui possible la compensació amb
temps de descans serà (modificat pel RD 8/2010):
GRUP

DIÜRNA
NORMAL
17,35 €
16,36 €

A1-A2
C1-C2-AP

DIÜRNA
FESTIVA
18,84 €
17,85 €

NOCTURNA
NORMAL
20,32 €
19,33 €

NOCTURNA
FESTIVA
21,81 €
20,82 €

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris que la resta de
retribucions].
Atès el que disposa l’article 19.DOS de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Atès que encara no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat i per tant es prorroguen els
de l’exercici 2016.
És per això que enguany els imports de les gratificacions per treballs extraordinaris són:
2017
GRUP
C1 – C2 – AP

Diürna
Normal
16,52

Diürna
Festiva
18,03

Nocturna
Normal
19,52

Nocturna
Festiva
21,03

Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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:
Gratificacions extraordinàries maig 2017
Nom
Jordi
Pruñonosa
Constantí.
TOTALS…

Càrrec

Motiu

Conserge
escoles

Obrir
biblioteca
nits.

H.
H.Diürna
H.Nocturna H.Nocturna TOTAL
Diürna
normal
normal
festiva
IMPORT
festiva
5

6

199.72 €

5

6

199.72 €

2. Aprovació de la despesa per import de 199.72 € per gratificacions extraordinàries a
l’aplicació pressupostària 17 302 92000 15100 SEI. Funcionari. Inc. Rend. Hores
extraordinàries de Pressupost municipal vigent.
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3. Notificar aquest acord individualment a les persones interessades i comunicar al
Comitè Unitari de Personal.

25.Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’esports mes de maig de 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vistos els informes de data 1 de juny de 2017 del tècnic d’Esports i del Regidor d’Esports, en el
que proposen que siguin retribuïts els treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada
ordinària de treball del mes de maig de 2017 del personal d’Esports detallats a la part resolutiva
i es justifica adequadament el motiu pel qual s’abonen en lloc de ser compensats amb temps de
descans.
Vista la diligència de 9 de juny de 2017, signada per la tècnica de Recursos Humans, en que es
fa constar que la present proposta s’ha elaborat a partir dels informes de la regidoria d’Esports, i
que d’acord amb l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de La Garriga, el temps treballat considerat com a serveis extraordinaris serà
compensat preferentment per temps de descans.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de la Garriga,
[...
Tindran la consideració de serveis extraordinaris els que, excepcionalment, puguin fer-se a més
de la jornada habitual de treball, segons resulta de les diferents modalitats establertes en
aquest Acord. Respondran sempre a necessitats en períodes d'acumulació de feina, absències
imprevistes i situacions d'emergència que puguin sorgir.
El temps de treball considerat com serveis extraordinaris serà compensat preferentment per
temps de descans. Cada hora de serveis extraordinaris es compensarà amb una hora i mitja de
descans, tret dels realitzats en dia festiu, dissabtes, diumenges o horari nocturn, que es
compensaran amb dues hores. A aquests efectes, es consideraran realitzats en festivitat els
serveis extraordinaris efectuats entre les 0.00 hores i les 24.00 hores del dia festiu o diumenge i
s'entendran realitzats en horari nocturn els serveis extraordinaris prestats en qualsevol data
entre les 22.00 hores i les 6.00 del dia següent.
La compensació amb temps de descans s'efectuarà en un termini no superior als quatre mesos
des de la data de la prestació dels serveis extraordinaris.
La retribució de les hores de serveis extraordinaris quan no sigui possible la compensació amb
temps de descans serà (modificat pel RD 8/2010):
GRUP
A1-A2
C1-C2-AP

DIÜRNA
NORMAL
17,35 €
16,36 €

DIÜRNA
FESTIVA
18,84 €
17,85 €
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NOCTURNA
NORMAL
20,32 €
19,33 €

NOCTURNA
FESTIVA
21,81 €
20,82 €
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Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris que la resta de
retribucions].
Atès el que disposa l’article 19.DOS de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Atès que encara no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat i per tant es prorroguen els
de l’exercici 2016.
És per això que enguany els imports de les gratificacions per treballs extraordinaris són:
2017
GRUP
C1 – C2 – AP

Diürna
Normal
16,52

Diürna
Festiva
18,03

Nocturna
Normal
19,52

Nocturna
Festiva
21,03

Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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 d’Esports de maig de 2017:
Nom

Càrrec

Motiu

Conserge
Posar
instal•lacions
bateco.
esportives
Conserge
Josep Gascó
Partits
instal·lacions
Gonzalez
hoquey
esportives
Rodolf
Conserge d’ Bateco i
Brunat
instal•lacions cloenda
Serra
esportives
bàquet
Xavi
Conserge
Lloguer
Romero
instal•lacions
camp
Murciano
esportives
futbol
Ramon
Conserge
Posar i
Coma
instal•lacions
treure
Canela
esportives
bateco
Dani
Substitució
Conserge
Cuartero
Juanjo
escola
Pastor
Moral

H.
H.Diürna
H.Nocturna H.Nocturna TOTAL
Diürna
normal
normal
festiva
IMPORT
festiva

Juanjo
Moral
Beredas

6

99.12 €

3.5

57.82 €

12.5

3

3

323.68 €

4

66.08 €

11

181.72 €
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Pere
Recordà
Bernús

Conserge
Cursa de
instal•lacions fons de les
esportives
tortugues

TOTALS…

6.5
37

15.5

117,20 €
3

953.80 €

2. Aprovació de la despesa per import de 953,80 € per gratificacions extraordinàries a
l’aplicació pressupostària 17 302 92000 15100 SEI. Funcionari. Inc. Rend. Hores
extraordinàries de Pressupost municipal vigent.
3. Notificar aquest acord individualment a les persones interessades i comunicar al
Comitè Unitari de Personal.

26.Gratificacions treballs extraordinaris policia mes de maig de 2017
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist que en data 1 de juny de 2017, l’inspector cap de la Policia Local, ha proposat que siguin
retribuïts els treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària de treball del període
de l’1 al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos, del personal de la Policia Local, detallats en la
part resolutiva.
Vista la diligència de 7 de juny de 2017, signada per la tècnica de Recursos Humans, en que es
fa constar que la present resolució de l’alcaldia s’ha elaborat a partir de l’informe de l’inspector
cap de la Policia Local de data 1 de juny de 2017.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de La Garriga, s’estableix que els serveis extraordinaris es retribuiran d’acord amb
els criteris següents:
[...
Tindran la consideració de serveis extraordinaris els que, excepcionalment, puguin fer-se a més
de la jornada habitual de treball, segons resulta de les diferents modalitats establertes en
aquest Acord. Respondran sempre a necessitats en períodes d'acumulació de feina, absències
imprevistes i situacions d'emergència que puguin sorgir.
El temps de treball considerat com serveis extraordinaris serà compensat preferentment per
temps de descans. Cada hora de serveis extraordinaris es compensarà amb una hora i mitja de
descans, tret dels realitzats en dia festiu, dissabtes, diumenges o horari nocturn, que es
compensaran amb dues hores. A aquests efectes, es consideraran realitzats en festivitat els
serveis extraordinaris efectuats entre les 0.00 hores i les 24.00 hores del dia festiu o diumenge i
s'entendran realitzats en horari nocturn els serveis extraordinaris prestats en qualsevol data
entre les 22.00 hores i les 6.00 del dia següent.
La compensació amb temps de descans s'efectuarà en un termini no superior als quatre mesos
des de la data de la prestació dels serveis extraordinaris.
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La retribució de les hores de serveis extraordinaris quan no sigui possible la compensació amb
temps de descans serà (modificat pel RD 8/2010):
GRUP
A1-A2
C1-C2-AP

DIÜRNA
NORMAL
17,35 €
16,36 €

DIÜRNA
FESTIVA
18,84 €
17,85 €

NOCTURNA
NORMAL
20,32 €
19,33 €

NOCTURNA
FESTIVA
21,81 €
20,82 €

Aquests imports s’incrementaran anualment amb els mateixos criteris que la resta de
retribucions].
Atès el que disposa l’article 19.DOS de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Atès que encara no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat i per tant es prorroguen els
de l’exercici 2016.
És per això que enguany els imports de les gratificacions per treballs extraordinaris són:
2016
GRUP

Diürna
Normal

Diürna
Festiva

Nocturna
Normal

Nocturna
Festiva

Inspector
Caporal
Agent

17,52 €
16,52 €
16,52 €

19,03 €
18,03 €
18,03 €

20,52 €
19,52 €
19,52 €

22,03 €
21,03 €
21,03 €

Atès el que disposa l’article 10.2 de l’Annex de personal destinat al Cos de Policia Local
s’estableix que es percebrà a raó de 10,00 € per cada dia sencer treballat en torn nocturn, import
que va ser modificat pel RD 8/2010 a 9,91€ i actualment s’ha incrementat amb el que estableix
la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2016, fins a la quantitat de 10,01€.
Atès el que disposa l’article 10.6 de l’Annex de personal destinat al Cos de Policia Local
s’estableix que aquells funcionàries o funcionaris del Cos que realitzin una jornada ordinària o
extraordinària no inferior a 12 hores efectives de treball, tindran dret a percebre una ajuda de
dieta, per un import de 15€, import que va ser modificat pel RD 8/2010 a 14,88 € i actualment
s’ha incrementat amb el que estableix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2016,
fins a la quantitat de 15,03€.
Atès el que disposa l’article 21 de la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l’article 53 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament
jurídic vigent.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
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competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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 de maig de 2017:

Nom
Acedo Petit, Juan
Jose
Acosta Berbel,
German
Aguilera Rodriguez,
Antonio
Alcala Morillo,
Francisco J
Arco Alcaraz,
Raquel
Arèvalo Fernandez,
Carlos
Aroca Navarro,
Sergio
Carrera Nieto,
Francesc
Codina Blasco, Pere
David de Sauzea ,
Cristina
Espinosa García,
Juan Carlos
Fernandez Moreno,
Miguel A.
Ferreira Riera,
Alfons
García Jurado,
Eduardo
García Pérez, Sergi
García Montero,
Juan Manel
Garcia Perez, Pedro
Hernán Roca,
Antonio
Herrera Corral,
Diego
Juez Sola, Jorge
Lara Rodriguez,
Victor Manuel
Manzano Barro,
Patricio
Martin Luque,
Veronica
Mateo Martinez,

Càrrec

H.Diürna H.Nocturna Total TOTAL
Dies
normal
normal
Hores IMPORT Nocturns

T.Plus
Noct/€

Dies
T.Dies
Dietes Dietes/€

Total

Agent

0,00

0,00

0

0

0,00

Agent

0,00

0,00

0

0

0,00

Agent

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

Agent

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

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

15

150,15

2

30,06

180,21

Inspector

0,00

0,00

0

0

0,00

Agent

0,00

0,00

0

4

60,12

60,12

Agent

0,00

0,00

20,02

2

30,06

50,08

Caporal

0,00

0,00

0

4

60,12

60,12

Agent

0,00

0,00

0

0

0,00

AdM.

0,00

0,00

0

0

0,00

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

Agent

0,00

0,00

7

70,07

4

60,12

130,19

Agent

0,00

0,00

0

0

0,00

Caporal

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

7

70,07

4

60,12

130,19

Agent

0,00

0,00

3

30,03

2

30,06

60,09

Agent

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

8,00

156,16

9

90,09

2

30,06

276,31

4,00

66,08

7

70,07

4

60,12

196,27

0,00

0,00

0

2

30,06

30,06

Agent
Agent
Caporal

8
4
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Fco. Javier
Mediavilla Torres,
Marc
Pertiñez Porcel, Jose
Manuel
Redondo Pinilla,
Isidoro
Rodriguez Jimenez,
Natàlia
TOTALS………….

Agent

0,00

0,00

7

70,07

Caporal

0,00

0,00

15

150,15

Agent

0,00

0,00

7

70,07

Agent

0,00

0,00

7

12,00

222,24

107

4

8

4

60,12

130,19

0

150,15

4

60,12

130,19

70,07

4

60,12

130,19

1071,07

64

961,92

2255,23

2.Aprovació de la despesa a les aplicacions pressupostàries següents
condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’exercici
2017:
17 102 13200 15100 SEG.P. Funcionari .Incentius Rendim. 222,24€ Hores extraordinàries
17 102 1320015101 SEG.P. Funcionari. Incentius Rendim. 1071,07€ Complement Nocturnitat

17102 13200 15102 SEG.P. Funcionari. Incentius Rendiment 961,92€ Dietes
3.Notificar aquesta resolució a les persones interessades i comunicar al Comitè
Unitari de Personal.

27.Revisió del reconeixement d’antiguitat, serveis prestats a altres administracions;
Carolina Fernandez Requena, Treballadora Social (A2-18)
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans
ANTECEDENTS
Vist l’acord de data 17/09/2012 de la Junta de Govern on es va acordar reconèixer l’antiguitat
de la senyora Carolina Fernandez Requena, Treballadora Social (A2-18) que complia el primer
trienni.
Vist que el dia 16 de maig de 2017 la senyora Fernandez presenta sol·licitud amb núm. de
registre E/0001529-2017, en la que demana li siguin reconeguts els serveis prestats a altres
Administracions Públiques, segons el detall:

AJUNTAMENT
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
AJUNTAMENT
DE
LA
GARRIGA

GRUP

PERIODES

ANYS

MESO
S
DIES

A2

18/12/2000

18/06/2001

0

6

1

A2

19/06/2001

23/04/2006

4

10

5

A2

24/04/2006

30/11/2006

0

7

7

A2

01/12/2006

04/08/2009

2

8

4

A2

05/08/2009

06/06/2017

7

10

1
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TOTAL......

13

41

Vist que la senyora Fernandez va prestar serveis en el Consell Comarcal del Vallès Occidental i
a l’Ajuntament de la Garriga simultàniament des del 05/08/2009 fins al 17/09/2009, i aquest
període només es pot comptabilitzar una sola vegada en el còmput de l’antiguitat.
Vist que reconèixer aquests períodes no comptabilitzats a l’anterior reconeixement suposa una
diferència a favor de la Sra. Fernandez de 1.214,28€ en concepte d’antiguitat i també que la data
de venciment del proper trienni (6è) s’estableixi en el dia 18/12/2018.
Vist l’informe de recursos humans de data 23 de maig de 2017.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa l’article 19 apartat dos, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016 donat que els pressupostos estan prorrogats a l’espera que
s’aprovi la llei per aquest exercici:
“Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
En quant a les quantitats previstes per el reconeixement de triennis, per a l’exercici 2017 son les
següents:
GRUP A1: 43,08 €
GRUP A2: 35,12 €
GRUP C1: 26,58 €
GRUP C2: 18,08 €
GRUP AP: 13,61 €
Atès el que disposen els articles 11.2, 40.6 i 45 de l’Acord de condicions de treball dels
Empleats Públics de l’Ajuntament de la Garriga(publicat al BOPB de 7/03/2017):
“11.2. S’estableixen 4 dies addicionals de vacances en funció dels serveis prestats amb el
següent escalat:
- A partir de 10 anys de servei, 1 dia laborable de vacances
- Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, 2 dies laborables de vacances
- Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, 3 dies laborables de vacances
- Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, 4 dies laborables de vacances
Aquests dies es gaudiran amb les condicions fixades en el punt anterior”.
“40.6 S’estableixen dos dies addicionals de permís per d’assumptes personals al complir el sisè
trienni, que s’incrementaran com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a
partir del vuitè.
Aquests dies addicionals es gaudiran amb les mateixes condicions establertes en el punt
anterior”.
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“45. L’antiguitat del personal de l’Ajuntament de la Garriga s’expressarà en triennis i es
reconeixerà cada tres anys de serveis efectius a l’Administració pública. La quantia d’aquest
concepte serà la prevista per a cada grup de classificació en la Llei de pressupostos generals de
l’Estat. Per a la meritació de triennis, es computarà el temps corresponent a la totalitat dels serveis
efectius indistintament prestats en qualsevol administració pública, tant en qualitat de funcionari
de carrera com de contractat en règim de dret administratiu o laboral.”
Atès allò que disposa la base 36 de les bases d’Execució del Pressupost General de la
Corporació per a l’any 2017 per al venciment de nous triennis del personal de la plantilla
municipal, a saber:
“A mesura que vencin els triennis del personal de la plantilla municipal, s'actualitzaran de
manera automàtica, prèvia comprovació per la Intervenció, i sense necessitat de prendre cap
acord exprés per part de la Corporació municipal, per a la qual cosa servirà l'aprovació de les
bases pressupostàries ”.
Atès el que disposa l’article 1.Dos del Real Decret 1461/1982, de 25 de juny pel que es dicten
normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a
l’Administració Pública:
“[…]
Dos. Ningún período de tiempo podrá ser computado más de una vez aun cuando durante el
mismo funcionario hubiera prestado servicios simultáneos en una o más esferas de la misma
Administración o en Administraciones públicas diferentes”.
Atès el que regula l’article 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, s’atribueix la competència per exercir la prefectura superior de tot el personal a
l’Alcaldessa.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això,
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 senyora Carolina Fernandez Requena, Treballadora Social (A2-18),
amb efectes des del 06/06/2017, 5 triennis (grup A2), 1 any, 5 mesos i 18 dies, que es
corresponen amb els períodes següents:

AJUNTAMENT
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL

GRUP

ANY
S

PERIODES

MESO
S
DIES

A2

18/12/2000

18/06/2001

0

6

1

A2

19/06/2001

23/04/2006

4

10

5

A2

24/04/2006

30/11/2006

0

7

7

A2

01/12/2006

04/08/2009

2

8

4
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AJUNTAMENT
GARRIGA

DE

LA
A2

05/08/2009

06/06/2017

TOTAL......

7

10

1

16

5

18

1. Establir que el venciment del 6è trienni serà el 18/12/2018.
NOM
COGNOMS

CATEGORI
A
LABORAL

Carolina
Fernandez
Requena

Treballador
a Social

GRUP

VENCIMENT
SEGÜENT
TRIENNI

DEDI
CACIÓ %

JORNADA
LABORAL

IMPOR
T
TRIENN
I

A2

18/12/2018

100%

37,5 hores

35,12€

2. Abonar la quantitat de 1.214,28€ en concepte d’endarreriments (30març’16-maig’17)
amb càrrec a la partida 17 207 23101 13002 ASP.P.Laboral.R.Bàsiques.Triennis , del
pressupost municipal vigent, que es farà efectiu a partir del mes de maig de 2017 en
diferents trams per garantir la cotització a la Seguretat Social.
3. Determinar que els serveis que han estat objecte de reconeixement mitjançant el
present acord no poden ser computats de nou en cap altra administració pública,
mentre els relacionats en l’apartat anterior segueixin en servei actiu a l’Ajuntament de
la Garriga.
4. Comunicar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.

28.Concessió d'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1574/2013 de
serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 2 de juny de 2017
2733/2017.

i núm.

Vist l’informe de data 6 de juny de 2017 emès per la treballadora familiar referent a la
sol·licitud d’ajut econòmic per a fer front al 75 % de les despeses de lloguer del mesos d’abril i
de maig de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1574/2013 de serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 1574/2013 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora donar
suport econòmic col·laborant en el 75 % de les despeses de lloguer dels mesos d’abril i de maig
de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1574/2013 de serveis socials.
Vist que es tracta d’un ajut d’emergència en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética.
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Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 750,00 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer
dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1574/2013
de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 750,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent.
3. Notificar el present acord a la persona interessada i a Intervenció.

29.Concessió d'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75% de les despeses de lloguer
d’habitatge dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura a l'expedient
927/2015 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data registre d’entrada de 23 de maig de 2017 i núm.
2356/2017.
Vist l’informe emès per la treballadora social referent a la sol·licitud d’ajut econòmic per a fer
front al 75% de les despeses de lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a
la família que figura a l'expedient 927/2015 de serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 927/2015 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
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Vist que es tracta del primer ajut proposat del màxim de tres ajuts en un any, d’acord amb les
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats peremptòries en matèria de
serveis socials.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 600,00 € corresponent al 75% de les despeses de
lloguer d’habitatge dels mesos d’abril i de maig de 2017 per a la família que figura
a l'expedient 927/2015 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 600,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
Atenció a les persones del pressupost municipal.
3. Notificar el present acord a la família interessada.

30.Concessió d'ajut econòmic de 208,00 € 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 7616/2013 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 31 de maig de 2017 i núm.
2672/2017.
Vist l’informe de data 29 de maig de 2017 emès per la treballadora familiar referent a la
sol·licitud d’ajut econòmic per a fer front al 75 % de les despeses de subministrament elèctric
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del mesos de gener i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 7616/2013 de
serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 7616/2013 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora donar
suport econòmic col·laborant en el 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 7616/2013 de serveis
socials.
Vist que es tracta d’un ajut d’emergència en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 208,00 € 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 7616/2013 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 208,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent.
3. Notificar el present acord a la persona interessada i a Intervenció.

31.Concessió d'ajut econòmic de 214,89 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura
a l'expedient 1186/2016 de serveis socials.
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 8 de maig de 2017 i núm.
2002/2017.
Vist l’informe de data 29 de maig de 2017 emès per la treballadora familiar referent a la
sol·licitud d’ajut econòmic per a fer front al 75 % de les despeses de subministrament elèctric
dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1186/2016 de
serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 1186/2016 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora donar
suport econòmic col·laborant en el 75 % de les despeses de subministrament elèctric dels mesos
de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 1186/2016 de serveis socials.
Vist que es tracta d’un ajut d’emergència en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 214,89 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que
figura a l'expedient 1186/2016 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 214,89 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent.
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3. Donar trasllat del present acord a la persona interessada i a Intervenció.

32.Concessió d'ajut econòmic de 102,52 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura
a l'expedient 3764/2014 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 22 de maig de 2017 i núm.
2328/2017.
Vist l’informe emès per la treballadora familiar referent a la sol·licitud d’ajut econòmic per a
fer front al 75 % de les despeses de subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de
2017 per a la família que figura a l'expedient 3764/2014 de serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 3764/2014 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora donar
suport econòmic col·laborant en el 75 % de les despeses de subministrament elèctric dels
mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3764/2014 de serveis
socials.
Vist que es tracta d’un ajut d’emergència en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
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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 102,52 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que
figura a l'expedient 3764/2014 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 102,52 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent i fer l’ingrés
com a endossatari a Estabanell y Pahisa Mercator, S.A.
3. Notificar el present acord a la persona interessada.

33.Concessió d'ajut econòmic de 188,73 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric del mes de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a
l'expedient 2898/2012 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 26 de maig de 2017 i núm.
2548/2017.
Vist l’informe de data 29 de maig de 2017 emès per la treballadora familiar referent a la
sol·licitud d’ajut econòmic per a fer front al 75 % de les despeses de subministrament elèctric
del mes de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2898/2012 de serveis
socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 2898/2012 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora donar
suport econòmic col·laborant en el 75 % de les despeses de subministrament elèctric del mes de
febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 2898/2012 de serveis socials.
Vist que es tracta d’un ajut d’emergència en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energética.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURIDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
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Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 188,73 € corresponent al 75 % de les despeses de
subministrament elèctric del mes de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura
a l'expedient 2898/2012 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 188,73 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000
ACP.BEF. ASS. Atenció a les persones del pressupost municipal vigent.
3. Donar trasllat del present acord a la persona interessada i a Intervenció.

34.Concessió d'ajut econòmic de 735,00 € corresponent al 100% de les despeses de
menjador i d’allotjament del mes de març de 2017 per a la persona que figura a
l’expedient 4105/2016 de serveis socials.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social
ANTECEDENTS
Vista la petició de la instància de data de registre d’entrada 15 de març de 2017 i núm.
1182/2017.
Vist l’informe emès en data 6 de juny de 2017 per la treballadora social referent a la sol·licitud
d’ajut econòmic per a fer front al 100 % de les despeses de menjador i d’allotjament del mes de
març de 2017 per a la persona que figura a l’expedient 4105/2016 de serveis socials.
Vist que la família que figura a l’expedient 4105/2016 de serveis socials presenta una situació
econòmica precària tal i com s’exposa a l’informe adjunt.
Vist que des de l’equip de serveis socials s’està fent un seguiment de la família i es valora
donar suport econòmic col·laborant en el 100 % de les de les despeses de menjador i
d’allotjament del mes de març de 2017 per a la persona que figura a l’expedient 4105/2016 de
serveis socials.
Vist l’informe favorable de la regidora d’Acció Social
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposen les Bases per la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats
peremptòries en matèria de serveis socials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de La Garriga en
data 28 de març de 2012.
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Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 19/12/2016 s’aprova la convocatòria
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb
l’objecte d’atendre situacions de necessitats peremptòries en matèria de serveis socials per a
l’exercici 2017, en el marc de les Bases Reguladores.
Vist que la convocatòria va ser publicada al BOP en data 3/1/2017, amb entrada en vigor aquest
mateix dia.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar l'ajut econòmic de 735,00 € corresponent al 100 % de les despeses de
menjador i d’allotjament del mes de març de 2017 per a la persona que figura a
l’expedient 4105/2016 de serveis socials.
2. Imputar la despesa de 735,00 € a l’aplicació pressupostària 207 23100 48000 ACP.
BEF. ASS Atenció a les persones del pressupost municipal vigent.
3. Donar trasllat del present acord a la persona interessada.

35.Aprovació conveni per a la subvenció de les activitats organitzades per l’Associació Els
Dofins.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social.
ANTECEDENTS
Vist que l’Associació Els Dofins fa anys que organitza activitats de lleure, culturals i de
sensibilització al municipi amb l’objectiu d’afavorir la integració de les persones amb
disminució, tant pel seu compte (esplai dels dissabtes, casal d’estiu, suport al transport etc), com
participant en les activitats comunitàries (Festa Major, Sant Jordi, Diada, etc).
Vist que l’entitat Els Dofins ha presentat una instància amb registre d’entrada núm. 1730/2017 i
data 19/04/2017 en la qual sol·licita una subvenció per les activitats realitzades durant aquest
any 2017.
Vist que és necessari signar un conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Els Dofins per a la
millora de l’organització, coordinació i realització de les diferents activitats organitzades per
l’entitat.
Vist que l’objecte del conveni és regular la subvenció econòmica anual i garantir el bon
funcionament de l’Associació Els Dofins, així com garantir la responsabilitat de l’esmentada
entitat que sol·licita un ajut econòmic d’aquesta corporació, establint-se que el suport econòmic
s’ha de destinar a subvencionar la despesa de les activitats organitzades per l’Associació Els
Dofins.
Vist que la previsió de la despesa màxima és de 4.000,00 €.
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Vist l’informe de la treballadora social amb la conformitat de la regidora d’Acció Social.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’art. 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de subvencions,
estableix la possibilitat de formalitzar convenis de col·laboració entre òrgans administratius
concedents de subvencions amb entitats col·laboradores, mitjançant les quals es regulin les
condicions i obligacions assumides per aquestes entitats.
Vist allò que disposa l’ordenança general reguladora de les subvencions de l‘ajuntament de la
Garriga.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de La Garriga i
l’Associació Els Dofins per a l’any 2017.
2. Aprovar la despesa a abonar a l’Associació Dofins d’un màxim de 4.000,00 € en
concepte d’activitats organitzades durant aquest any 2017, amb imputació a
l’aplicació pressupostària 207 23100 48003 POS Associació Dofins.
3. Facultar la Sra. alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui
necessari per a la constància i efectivitat del present acord.
4. Notificar el present acord a l’Associació Els Dofins.

36.Aprovació de la incorporació de nous espectacles a la programació de la temporada
estable de setembre 2017 a desembre de 2017 del Teatre de la Garriga. El Patronat
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Cultura
Antecendents de fet
Vist que l’Àrea d’identitat. Cultura presenta la programació del segon semestre de la Temporada
estable de setembre 20217 a gener 2018 del Teatre de la Garriga El Patronat
Cor Sarabanda i
Jaume Arnella

música

Nats Teatre

Les Kol.lantai

música

Barnasants

Akäshia, el viatge
de la llum

Familiar/
titelles
llum
negre

EL CAU DE
L'UNICORN S.L.
Camí de Sant Quintí, 14
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08718 Cabrera d'Anoia
CIF: B-64731409

Poltrona Pla

Muchacho & the
sobrinos

familiar

Enunplisplasmúsica S.L
CIF:B-55117006
Can Masferrer.L'Esparra
s/n
17421.Riudarenes.Girona
Fourni Produccions sl
torrent de la cova, 17

música
08530 la Garriga
B66711540

28
d’octubre a
les 18h

4050 € si

18
d’octubre a
les 20h

943,8 € si

Vist que la despesa de l’espectacle, s’imputaran a l’aplicació pressupostària: 203 33300 22611.
Teatre municipal. Programació actes, per un import de 8.203,80 €
Vist que es demana a les companyies i entitats que un mes abans de l’espectacle han d’haver
entregat a l’ajuntament de la Garriga les necessitats tècniques, el contracte, la declaració
responsable, i la documentació de riscos laborals.
Vist que l’Àrea d’identitat. Cultura, informa favorablement per l’aprovació dels tres espectacles
programats dins la programació de la Temporada estable de setembre 2017 a desembre de 2017
del Teatre de la Garriga, El Patronat.
Vist la fiscalització prèvia d’Intervenció.
Fonaments de dret
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
de la Junta, acorda :
1. Aprovar la programació de la temporada estable de setembre 2017 a desembre de
2017 del Teatre de la Garriga El Patronat, presentada per l’Àrea de Serveis a les
Persones. Cultura.
2. Aprovar la despesa de 8.203,80€ € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203
33300 22611. Teatre municipal. Programació actes del pressupost municipal del
2017 condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat.
3. Notificar el present acord a les entitats/companyies interessades i informar que un
mes abans de l’espectacle cal aportar les necessitats tècniques, el contracte, i que,
tal i com indica el Reglament d’ús d’espais municipals en el punt 7.
Responsabilitat: “Cal contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi
totes les eventualitats que puguin sorgir en el transcurs de l’activitat, designat com a
beneficiari.”
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37.Aprovar la celebració del concert amb motiu del concurs de grups locals per tocar a la
zona de nits de la festa major 2017.
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Servei a les Persones. Joventut
Antecedents de fet
Vist que el proper dia 30 de juny l’Àrea de Joventut organitza el primer concert amb motiu del
concurs de grups locals de la Garriga, i que l’activitat es celebrarà a la plaça de Can Dachs en el
marc del cicle d’activitats previstes “La Garriga, nits d’estiu”
Vist que es tracta d’un concert amb jurat de tarda- vespre, amb un horari previst serà de 18h a
23h, i que serà de petit format o format ambient amb una previsió d’aforament de menys de 150
persones.
Vist que des de l’Àrea de Joventut es dóna suport a aquelles activitats obertes al conjunt de la
població juvenil i que fomenten la participació ciutadana, i que a més es valoren especialment
aquelles activitats que fomenten la promoció artística juvenil, i en aquest cas s’incentiva la
promoció dels grups locals de música.
Vist que es tracta d’una proposta que neix dels propis joves i considerem important donar suport
a aquelles activitats que fomenten la participació de diferents col·lectius de joves.
Atès que estan previstes les despeses derivades dels premis, amb un màxim de 1500 euros, i que
les despeses de muntatge i sonorització estan per determinar (empresa pendent de licitació)
Vist que per a la realització del concert són necessàries les següents infraestructures municipals:
Pel dia 30 de juny: plaça de Can Dachs
Habilitar el quadre de festes de Can Dachs (Cetact de 32A trifàsic)
Escomesa eléctrica
3 taules
10 cadires
10 tanques baixes
Atès que a l’aplicació pressupostària hi ha crèdit suficient i adequat i que les infraestructures
necessàries estan disponibles i disposen de la conformitat dels Serveis Tècnics.
Vist que L’Àrea de Serveis a les Persones. Joventut, donat d’interès social de l’activitat i amb el
vistiplau dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, proposa que s’autoritzi l’activitat.
Vist l’informe de la intervenció al respecte.
Fonaments de dret
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir
en compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local
pel decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet
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de la Junta, acorda :
1. Aprovar el primer concert amb motiu del concurs de grups locals de la Garriga que
forma part del cicle d’activitats previstes a “la Garriga Nits d’estiu”.
2. Aprovar la despesa econòmica amb càrrec a l’aplicació pressupostària 206 33800
22799 oci Nocturn. Empreses i professionals del Pressupost Municipal de l’any 2017
per un import màxim de 2.500,00€, amb número d’operació RC 220170006210
3. Autoritzar l’ús de les infraestructures detallades a la part expositiva per la realització
de l’activitat.
4. Notificar el present acord als interessats.

38.Aprovació de la justificació de la subvenció de l’Associació Cultural la Gatzara
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura
Antecedents de fet
Vist que en data 27 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local, va aprovar el Conveni entre
l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació Cultural La Gatzara per l’atorgament d’una subvenció
d’import de 2.500€
Vist que aquest conveni té com a objecte regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
la producció i organització del 7è cicle de música d’autor Terra de Sons que va tenir lloc entre el
4 de març i l’1 d’abril de 2017 a diferents indrets i equipaments de la Garriga.
Vist que les activitats del 7è cicle de música d’autor Terra de Sons s’ha desenvolupat amb
normalitat i s’ha millorat respecte a anys anteriors, amb la col·laboració d’entitats del poble.
Vist que els resultats obtinguts són positius i engrescadors.
Vist que el Sr. Marc Troyano, com a representant de l’Associació Cultural La Gatzara va
entregar la documentació justificativa a l’Ajuntament de la Garriga en data 26 de maig de 2017 i
número de registre 2517/2017
Vist que la documentació justificativa presentada és correcta i suficient per justificar l’import
atorgat.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
Fonaments jurídics
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga aprovada per
acord de Ple del 29 de juny de 2016.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
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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 justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’Associació
Cultural la Gatzara, segons conveni aprovat en JGL de data 27 de febrer de
2017.
2. Aprovar el pagament del de la subvenció per import de 2.500€ i amb càrrec a
l’aplicació 203 33000 48012.Conveni Gatzara Terra de Sons del Pressupost
Municipal per l’Exercici 2017.
3. Notificar el present acord a l’Associació Cultural la Gatzara.

39.Aprovació de la justificació de la subvenció de l’Associació La Garriga Secreta
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura
Antecedents de fet
Vist que en data 27 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local, aprova Conveni entre
l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació La Garriga Secreta per l’atorgament d’una subvenció
d’import de 3.000€ que té com a objecte regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en
l’Edició del Llibre “Lluís Plandiura, un gran col·leccionista” i el pagament d’una bestreta
corresponent al 90% de la subvenció.
Vist que els Sr. Manel Vilar, com a representant de l’Associació La Garriga Secreta va entregar
la documentació justificativa a l’Ajuntament de la Garriga en data 4 de maig de 2017 i número
de registre 1961/2017.
Vist que la documentació justificativa presentada és correcta i suficient per justificar l’import
atorgat.
Vista la fiscalització prèvia de l’Àrea d’Hisenda.
Fonaments jurídics
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga aprovada per
acord de Ple del 29 de juny de 2016.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en compte que
aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel decret
d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 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 la
Garriga Secreta segons conveni aprovat en JGL de data 27 de febrer de 2017.
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2. Aprovar el pagament del 10% restant de la subvenció per import de 300€ i
amb càrrec a l’aplicació 100 33600 48000. Associació la Garriga Secreta. del
Pressupost Municipal per l’Exercici 2017.
3. Notificar el present acord a l’Associació La Garriga Secreta.

40. Aprovar el sorteig per a la instal.lació de food trucks a la zona de concerts de nit de la
festa major del 2017.
ÀREA FUNCIONAL: 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. Autoritzar a les següents persones: Alexandra Samper i Martínez, Miriam Aure
Benages i Montserrat Ramos a instal·lar cadascuna d’elles els food trucks i/ o
remolcs a l’espai de les activitats de Festa Major que es realitzaran al camp situat
a l’avinguda Sant Esteve s/n de la Garriga els dies 27, 28 i 29 de juliol.

41. Ocupació de via pública amb dues casetes de venda de productes pirotècnics.
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 instal·lar casetes de venda de petards,
de 5,50m2 cada una, en els següents espais i dates:
o
o

Av. Jacint Verdaguer – davant Caprabo, 4 dies: 21, 22, 23 i 28 de juny del 2017
Ctra. Nova – sortida pàrquing la Sínia, 3 dies: 21, 22 i 23 de juny del 2017

42. (Granja Ambrosia); regularització d’ocupació de via pública amb taules i cadires.
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 :
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per prorrogar la instal·lació d’una
terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat al
carrer dels Banys número 132, pel període anual 2017.
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2017/000006864, número
d’expedient 2012/014/0000016 i d’import 568,89 € (3 taules, anual), la qual s´adjunta
amb document annex amb expressió dels recursos i termini de pagament.
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43. (Bar Can Juanillo); regularització d’ocupació de via pública amb taules i cadires.
Gener - juliol 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. Juan Mesa Leyva, del Bar Can
Juanillo, per prorrogar la instal·lació d’una terrassa amb 6 taules i les corresponents
cadires davant del seu establiment, situat al carrer Calàbria número 127, pel període
dels mesos de gener a juliol del 2017 (7 mesos).
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2017/000006865, número
d’expedient 2015/014/000001 i d’import 664,44 € (6 taules, 7 mesos), la qual s´adjunta
amb document annex amb expressio dels recursos i termini de pagament.

44. Regularització d’ocupació de via pública amb taules i cadires. 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 :
1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a La Vienesa SCP per prorrogar la
instal·lació d’una terrassa amb 2 taules i les corresponents cadires davant del seu
establiment, situat al carrer dels Banys número 150, pel període anual 2017.
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.1, de número 2017/000006863, número
d’expedient 2013/014/0000014 i d’import 379,26 € (2 taules, anual), la qual s´adjunta
amb document annex amb expressió dels recursos i termini de pagament.

45. (Bar Teatre Kebab); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juny - octubre.
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 SAJID MKJ SL, del Bar Teatre Kebab,
per instal·lar una terrassa amb 3 taules i les corresponents cadires a la placeta de la
font de Santa Digna, davant del seu establiment, segons s’estipula en el plànol
adjuntat, pel període de juny a octubre del 2017 (5 mesos).
2. Comunicar que l’Ajuntament es reserva el dret de disposar puntualment de l’espai
que s’autoritzi ocupar, previ avís a l’interessat.
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3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic,
ordenança T01, article 6, tarifa 4, ap. 4.2, de número 2017/000006866, número
d’expedient 2017/014/000003 i d’import 237,30 € (3 taules 5 mesos), la qual s´adjunta
amb document annex amb expressió dels recursos i termini de pagament.

46. 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 19 de juny de 2017 per un import de
336.517,29 €
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