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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 DE 
JULIOL DE 2017  2017, ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 27 DE 

DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
31 DE JULIOL DE 2017 

 

 
 

 

1. Aprovació acta sessió anterior 

El secretari pregunta als membres de la Junta de Govern Local si cal donar lectura a l’acta que 

s’ha distribuït amb la convocatòria. 

 

Atès que manifesten que l’han llegit prèviament, es dóna per reproduïda l’acta. 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 17 de juliol de 2017. 

 
 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 13/2017).   

(r.e.1821/2017) 

Descripció de l’obra 

 

Reforma puntual en habitatge situat en planta baixa de l’edifici, ubicat al carrer Vinyals, 
23 de la Garriga, promogut pel Sr. Joan Serradell Mundó, expedient d’obra major O. Ma. 
13/2017. 
 

 

2. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 
13, ordenança  T06, impost construccions instal·lacions i obres ordenança I04 , i taxa 
clavegueram ordenança T15,  que seguidament es relaciona: 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 



 

JGL 31/7/2017                                                          2 
 

C/Vinyals, 23 

 

2017/020/000106 

2017/00007832 

 

ICIO 16,00 € 

Taxa Oma 128,90€ 

 

 
 

 
3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Concedir la llicència d’obra menor a: 
 
A)  (O.Me 66/2017) 
(r.e. E/3847/2017 i 3345/2017) 
Descripció obra 

Substitució de la coberta de fibrociment del magatzem per planxes de xapa i retirada de 
dos dipòsits obsolets de fibrociment, ubicada al carrer Pere Ballús, 5-7 (Escola 
Puiggraciós) de la Garriga. 
 

 

B)  (O.Me 69/2017) 
(r.e. E/3651/2017) 
Descripció obra 

Reforma habitatge consistent en l’enderroc dels envans existents i nova distribució, 
ubicada al carrer Doma, 3, 1r, 2a de la Garriga. 
 
C)  (O.Me 70/2017) 
(r.e. E/3681/2017) 
Descripció obra 

Reformes per a canvi d’ús d’habitatge a local per a centre d’idiomes, situat a planta baixa 
i primera, on ja s’hi estava duent a terme l’activitat, consistents en fer millores en 
l’accessibilitat, distribució i instal· lacions, ubicada al carrer Banys, 96, plantes baixa i 
primera de la Garriga. 
 
 
D) (O.Me 73/2017) 
(r.e. E/3957/2017) 
Descripció obra 

Adequació de la planta baixa nivell jardí per a ús docent consistent a nova distribució, 
estintolament, millora d’acabats, millores puntuals d’instal·lacions, modificació de lavabo 
per fer-lo practicable i modificació de fusteries exteriors, ubicada al carrer Figueral, 57 de 
la Garriga. 
 

E) (O.Me 77/2017) 
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(r.e. E/4081/2017) 
Descripció obra 

Adequació de local per a activitat de club privat de fumadors de cànnabis, consistents en 
ampliació de cambra higiènica per fer-la usable, supressió de graó d’accés, distribució, fals 
sostres i instal·lacions, ubicada al carrer Calàbria, 148, local 1 de la Garriga. 
Informe 
 

F) Iris la Garriga, SAU (O.Me 79/2017) 
(r.e. E/2106/2017) 
Descripció obra 

Reforma habitatge consistent en l’enderroc dels envans existents i nova distribució 
ubicada al carrer Banys, 96, 2n de la Garriga. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Pere Ballús, 5-7 
2017/020/000109 
2017/0000007840 

ICIO 594,47  € 

TAXA 
OME 
 

28,50  € 

Doma, 3, 1r, 2ª 
2017/020/000097 
2017/000007038 

ICIO 1.579,86 € 

TAXA 
OME 
 

28,50 € 

Banys, 96 
2017/020/000108 
2017/000007837 

ICIO 771,20 € 

TAXA 
OME 
 

28,50 € 

Figueral, 57 

2017/020/000110 
2017/00007842 
2017/00007843 
 

ICIO 
161,95 €  

 

TAXA 
OME 
 

0 € 

Calàbria, 148 
local 1 

2017/020/000111 
2017/000007846 

ICIO 1.245,10 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 

Banys, 96, 2n 
2017/020/000112 
2017/000007848 

ICIO 1.029,38 € 

TAXA 
OME 

28,50 € 
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4. Rases i Serveis 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 
1. Concedir la següent llicència de rases i serveis a: 
 
A)  (Ome 74/2017) 
(r.e.2021/2017) 
 
Descripció obra 

Obertura de rasa de 88 x 0,40 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats ubicada al passeig, núm. 127. 
 
 
B) (Ome 75/2017) 
             (r.e.2022/2017) 
Descripció obra 

Obertura de rasa de 1 x 0,60 metres quadrats per a subministrar gas natural a nous 
abonats ubicada al carrer Llerona, núm. 21 de la Garriga. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Retorn de fiances de runes i terres 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 

 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Passeig, 127 
2017/020/000113 
2017/00007850 

ICIO 
 

223,77 € 

 
Taxa 
Ome 

28,50 € 

Carrer Llerona, 21 
2017/020/000114 
2017/00007851 

ICIO 
 

4,19 € 

Taxa 
Ome 

28,50€ 

Carrer Sancho Marraco, 

43 
2017/020/000115 
2017/00007852 

ICIO 
 

4,19€ 

Taxa 
Ome 

28,50€ 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Registre Entrada Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

E/3797/2017 Ceràmica, 2-6 150 € 
E/3906/2017 Ctra. Nova, 93, 2n 3a 150 € 
E/4006/2017 Canonge Collell, 1-3-5-7 150 € 

E/4029/2017 Consell, 82, 2n, 4ª 150 € 

E/4176/2017 Pg. Congost, 185, 3r, 1ª 150 € 
 
 

 

 

6. Aprovació primera certificació d’obres corresponents a l’adequació interior d’una nau 
existent com a seu del bombers voluntaris a la Garriga. Fase 1 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la primera certificació i la factura de les d’obres corresponent a 
l’adequació interior d’una nau existent com a seu dels bombers voluntaris a la 
Garriga a l’avinguda del Mil·lenari de Catalunya, núm. 58 de la Garriga per 
un import de 15.375,41 € (IVA inclòs), presentada per l’empresa Axis 
Patrimoni, S.L.  amb número de NIF B-59189217 i domicili social a Barcelona. 

 

 

 

7. Comunicació obres local comercial, Calàbria, 70, local destinat a autoescola. (Exp. 
8/2017). 
(r.e.3817/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C/Calàbria, 70 de la Garriga 
per tal de fer reformes al local destinat a autoescola, (Exp. 8/2017) 

 

 

 
8. Comunicació obres local comercial, Calàbria, 21, local destinat a la venda 
d’alimentació. (Exp. 9/2017). 
(r.e.3956/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’adequació del local situat al C/Calàbria, 21 de la Garriga 
per tal d’adequar-lo per a venda d’alimentació a favor del Sr. Ihtisham Amjad, 
(Exp. 9/2017). 

 

 

9. Aprovació memòria valorada de remodelació interior de la zona cuina al teatre El 
Patronat ubicat al Passeig, núm. 42 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme  

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la memòria valorada de remodelació interior de la zona cuina al teatre El 
Patronat i la corresponent activitat de bar-restaurant, ubicat al Passeig, núm. 42  de la 
Garriga, per un import total de 16.335 € (IVA inclòs), redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals al juliol de 2017. 

 

 

10. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar carrer Bassal 53 de la Garriga. 

 (r.e. 3580/2017) 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la primera ocupació subjecte al règim de primera ocupació 
prèvia a Silcar Edificis Selectes, S.L., per les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar en filera situat al carrer Bassal, 53, de la Garriga. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a  la  1ª ocupació esmentada: 
 
Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Carrer Bassal, 53 
2017/020/000116 

2017/000007853 

Assabentat de 

primera 

Ocupació 
58,00 € 

 
 

 

11. Aprovació exempció fiances runes i terres i vial, OMa 1/2017, capella de Santa Maria 
del Camí a la Masia de Can Terrers 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’exempció de la fiança runes i terres i vial de 150 € i 550 €, de les obres 
consistents en l’estabilització de la volta de la coberta de la capella de Santa Maria del 
Camí a la Masia de Can Terrers de la Garriga, (Exp. OMa 1/2017). 

 
 

 

12. Revisió liquidació Ome 58/2017, bonificació 95% ICIO i del 100 % de la taxa. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació número  2017/00007033 import total 40,50 € 
de l’expedient tributari 2017/020/000096. 

 

 

13. Pròrroga termini d’inici O. Ma  11/2016. del carrer Marinada, 44 (re 3849/2017) 

ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la pròrroga del termini d’inici de les obres corresponents a  la llicència  per a 
la construcció d’un edifici unifamiliar  al carrer Marinada, 44, expedient O Ma. 
11/2016.  

2. Determinar que la data màxima per a l’inici de les obres és el dia 21 de gener de 2018. 
3. Aprovar les liquidacions corresponent a la taxa de llicència urbanística segons article 

13, ordenança T06, que seguidament es relaciona: 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

C/Marinada, 44 

 

2016/020/000106 

2017/000007854 

 

Taxa Oma 128,90 € 

 

 
14. Denegació llicència de Divisió Horitzontal de la finca del carrer Ronda Carril, 45 i 
Nadal, 2 . 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Denegar la llicència  de divisió horitzontal (exp. 3/2017) de l’edifici  situat al C. Ronda 
Carril, 45 i Nadal, 2, segons proposta de divisió horitzontal, de conformitat amb les 
consideracions de la part expositiva, informe tècnic i informe jurídic. 
 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la denegació de la  divisió horitzontal sol·licitada, 
segons es detalla: 

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

C/Ronda Carril, 
45 
C/ Nadal, 2 

 

2017/020/000117 

2017/000007855 

 

Taxa 
denegació 

92,80 € 

 

 

  

 
15. Aprovació Pla de Millora Urbana carrer Calàbria, 47 
 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del carrer Calàbria, 47 . 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de major difusió provincial, i 
s’exposarà en la seu electrònica de l’Ajuntament el document íntegra del PMU als efectes 
de presentació d’al·legacions i reclamacions. 
 
 

 

16. Concessió d'ajut econòmic de 416,55 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
1163/2015 de serveis socials 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 416,55 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de maig i de juny de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 1163/2015 de serveis socials. 
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17. Concessió d'ajut econòmic de 67,50 € corresponent al 75% de la despesa per la compra 
d’unes ulleres per a la persona que figura a l'expedient 3547/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 67,50 € corresponent al 75% de les despeses per 
compra d’unes ulleres per a la persona que figura a l'expedient 3547/2012 de 
serveis socials. 

 
 

 

18. Aprovació de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva 
per a l’atorgament d’ajuts econòmics per a facilitar l’accés a l’habitatge any 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per 
a  l’atorgament d’ajuts econòmics per a facilitar l’accés a l’habitatge any 2017, en el 
marc de les Bases Reguladores aprovades en sessió plenària de 31 de maig de 2017.  

 

 

 

19.RETIRAT 
 

 

 

20. Acceptació de la subvenció per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per al finançament de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga, 
corresponent al curs 2015/16  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció d’import màxim de 184.711,82 €, atorgada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de cicles de 
formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits 
a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga, durant el curs 2015/16. 

 
 

 

21. Adjudicació del contracte mixt de subministrament i instal· lació d’elements i materials 
de joc per un parc d’aventures juvenil a la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: Sub04/2017 
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Tipus de contracte: subministrament 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris, oferta econòmicament mes avantatjosa 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació d’elements i 
materials de joc per un parc d’aventures juvenil a la Garriga per un import de 
70.373,19 euros i 14.778,37 euros d’IVA 

 
 

 

22. Devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres d’ urbanització del carrer 
Torrent Caralt, entre carretera de Vic i UA7 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

Nº expedient: O01/2011 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d´adjudicació, oferta econòmica mes avantatjosa 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Retornar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal en forma 
d’aval de “Crédito y Caución” d’import 3.885 euros, per garantir les obligacions 
derivades del contracte de gestió de les obres d’ urbanització del carrer Torrent 
Caralt, entre carretera de Vic i UA7. 

 

 
23. Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de la senyalització 
comercial i turística del pla director de senyalització de la Garriga, lot 1 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: 03/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert diversos criteris d’adjudicació 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte de subministrament  de la senyalització comercial i turística 
del pla director de senyalització de la Garriga a l’empresa  SEÑALES GIROD SL 
amb CIF B60070505 per un import de 14.660,34 euros i 3.078,67 euros d’IVA. 

 
 

 
24. Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de la senyalització 
comercial i turística del pla director de senyalització de la Garriga, lot 2 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: 03/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: obert diversos criteris d’adjudicació 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar el contracte d’instal·lació de la senyalització comercial i turística del pla 
director de senyalització de la Garriga a l’empresa Segusenyal SL amb CIF 
B25472515 per un import de 2.890,57 euros i 607,02 euros d’IVA 

 
 

 

25. Adjudicació del contracte menor per la realització del servei de repintat dels carrils 
bici del municipi  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

Nº expedient: 13/2017 
Tipus de contracte: serveis 
Procediment: menor 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a l’empresa Serveis Vials del Vallès SL , amb número de 
CIF B62175575 el contracte menor per  la realització del servei de repintat dels carrils 
bici del municipi , per un import de 6.419,50 euros i 1.348,10 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en l’expedient. 

 

 

26. Adjudicació del contracte menor pel subministrament i instal· lació del tancament 
metàl·lica al pavelló de Can Noguera  

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

Nº expedient: 08/2017 
Tipus de contracte: subministrament 
Procediment: menor 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a l’empresa MANYERIA TOMAS ESPINASA, SL , amb 
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número de CIF B61515672 el contracte menor pel subministrament i instal· lació del 
tancament metàl·lica al pavelló de Can Noguera , per un import de 6.148,76 euros i 
1.291,24 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en l’expedient. 

 
 

 
27. Substitució de la garantia definitiva en efectiu per aval bancari del Banc popular del 
contracte d’ obres de re urbanització del carrer Banys, entre Figueral i la Doma. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

Nº expedient: O01/2017 
Tipus de contracte: obres 
Procediment: obert 
Criteris adjudicació: diversos criteris d’adjudicació, oferta econòmicament més 
avantatjosa 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la substitució de garantia definitiva de 10. 536,79 euros feta en efectiu per 
aval bancari del Banc popular del mateix import del contracte d’ obres de re 
urbanització del carrer Banys, entre Figueral i la Doma.   

 
 

 

28. Modificació del contracte de subministrament de material elèctric 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la modificació del contracte de subministrament de material elèctric per 
un import anual de 18500 euros i 3.885 euros d’IVA.  

 
 

 

29. Modificació del contracte de subministrament mitjançant lloguer de les llums de Nadal 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la modificació del contracte de subministrament mitjançant lloguer de les 
llums de Nadal, per un import anual de 2.995 euros i 628.95 euros d’IVA. 

 

 

 

30. Google maps, una eina de promoció comercial per al municipi de la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la actuació Google maps, una eina de promoció per al municipi de 
la Garriga consistent en crear de manera estable un entorn WEB que 
promocioni el municipi i el seu comerç local.  

 
 

 
31. Aprovació de les liquidacions generades per l’expedició de certificats, regulats a 
l’ordenança T10, T06 i T11 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les liquidacions generades segons el quadre següent: 
 

Expedient Liquidació Objecte tributari Import 
2017/018/000232 2017/0007070 Llerona,30 baixos    36,85€ 

2017/018/000240 2017/0007631 c.Rocabuquera,14    36,85€ 

2017/018/000241 2017/0007632 C Vulcà,13    36,85€ 

2017/018/000246 2017/0007741 Expedició fotocòpies    50,85€ 

2017/021/000082 2017/0007090 Certificat urbanístic    64,40€ 

2017/170/000039 2017/00007626 Informe comptabil.  129,91€ 

2017/018/000247 2017/00007815 Certificat tècnic    36,85€ 

 

 

 

 
32.RETIRAT 
 

 

 
33. (L’Orxateria); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – desembre 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública de l’establiment L’Orxateria, per la 
instal·lació d’una terrassa amb 10 taules amb cadires davant del seu establiment, 
situat a la plaça de Can Dachs número 6, pel període dels mesos de juliol a desembre 
del 2017 (sis mesos). 

 
 

 
34. (Tricaté Cafè); ocupació de via pública amb taules i cadires. Juliol – setembre 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

 

1. Concedir llicència d’ocupació de via del bar Tricaté Cafè, per la instal·lació d’una 
terrassa amb 4 taules i les corresponents cadires davant del seu establiment, situat a la 
plaça de l’Església número 9, pel període dels mesos de juliol a setembre del 2017 (3 
mesos). 

 
 

 
35. (Xurreria Ramos); ocupació de via pública amb una xurreria a plaça Can Dachs 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública per instal·lar un quiosc xurreria a la 
plaça de Can Dachs pel període dels mesos d’octubre a desembre del 2017 (3 mesos). 

 
 

 

36. Reducció en la taxa d’escombraries domèstiques número d’unitat tributària 193785 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la reducció del 10% en la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries, 
segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 2 punt 3.5) al número d’unitat 
tributària 193785. 

 

 

 
37. Reducció en la taxa d’escombraries domèstiques número d’unitat tributària 22572 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la reducció del 10% en la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries, 
segons l’ordenança fiscal T08, article 6 (epígraf 2 punt 3.5) al número d’unitat 
tributària 22572. 

 
 

 
38. Acceptació de les condicions de la concessió d’aigües subterrànies feta per l’Agència 
Catalana de l’Aigua – (Expedient EC-2768) 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar les condicions que ha establert l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu 
informe de referència EC-2.768 en relació a l’autorització de la modificació de la 
concessió inscrita al Registre d’Aigües amb número A-0012473, de titularitat de 
l’Ajuntament de la Garriga i que són les següents: 
 
Pou Plandiure 
Pou Calderer 
Pou Dyna 
Pou Nou Tremolencs 
 

 

 
39. Denegació de la proposta de desplegament de la xarxa de fibra òptica per part de 
MásMóvil 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Territori 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Desestimar l’autorització de desplegament de xarxa de fibra òptica presentat per 
l’empresa de telecomunicacions Másmóvil, de conformitat amb les consideracions de 
la part expositiva i l’informe tècnic municipal. 

 

 

 
40. Aprovació de la Programació d’Activitats de Setembre de 2017 de la Biblioteca 
Municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

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

 

 

41. Acceptació de la subvenció per a activitats complementàries a la programació 
professional estable de determinats equipaments escènics  i musicals. Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural. 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la subvenció de 3.681,20€ atorgada pel Departament de la Generalitat de 
Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa, per a finançar la comunicació, creació, 
segmentació i fidelització de públics al Teatre de la Garriga. 

 

 

 

42. Aprovació de la justificació de la subvenció de les Caramelles 2017. Escolania 
Parroquial Sant Esteve de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica atorgada a l’Escolania Parroquial 
de Sant Esteve de la Garriga segons conveni aprovat en JGL de data 8 de maig de 
2017. 

 
 

 
43. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’entitat 
juvenil Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla, que regula la subvenció 
de l’activitat “Pícnic electrònic” 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Joventut 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
l’Associació de Joves Assemblearis del Poble, La Bordalla pel 2017. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient a l’aplicació pressupostària 206 33700 48007 Conveni La Bordalla, per un 
import de 2.000 €. 

 

 

44. Aprovació jornades i caps de departament professors EMAD i EME curs 2017-2018 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar les jornades dels professors/res pel curs 2017/2018 del personal de l’EMAD i 
l’EME i nomenaments de caps de departament. 
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45. Complementació incapacitats temporals 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Complementar les retribucions al 100% dels treballadors que han causat incapacitat 
transitòria i així ho han demanat, que a continuació es detalla: 
 

Període I T 
: 

Import 
complementació 
mes IT : 

Partides Pressupostàries 

19/06/2017-

actualitat 

descompte no 

aplicat 

 

201-32600-13004 

ENS.EME.P.Laboral.R.Complementàries 

CE 

3/07/2017-

actualitat 
407,43€ 

403-15321-13004 

VPU.UOS.P.Laboral.R.Complementàries 

CE 

 
 

 

46. Autorització assistència a cursos de reciclatge, personal de l’EMM. 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’assistència de la senyora Adela Poch Serra, professora de 
l’EMM, al “Curs de formació continuada en instruments de la música antiga i cant 
històric”, amb una durada de 20 hores, que s’ha celebrat d’octubre de 2016 a maig de 
2017, a la seu de l’ESMUC, C/Padilla, 155 de Barcelona. 

 

 

47. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

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

 
Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2017: 
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Càrrec  Motiu 
H.Diürna 

festiva 
TOTAL 

IMPORT 

 

Secretaria 

d’Alcaldia 

(C2) 

Matrimoni 

civil 

15/07/2017 

 

2,5 45,08€  

  2,5 45,08€ 

 

 

48. Gratificacions pels treballs extraordinaris del personal d’esports mes de juny de 2017 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

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

Personal Àrea d’Esports de juny  de  2017: 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H. 
Diürna 
festiva 

H.Nocturna 

normal 

H.Nocturna 

festiva 

TOTAL 
IMPORT 

Conserge 

instal· lacions 

esportives 

Trobada 
escola Sant 

Lluís 

Torneig Pau 
Aliè 

Trobada SEK 

10 13 

 

 

 

 

 

 

399,59 € 

 
 

 
10 13   399,59 € 

 

 

49. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, exercici 2017 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria/RRHH 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 
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1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per a l’exercici del 2017, 
constituïda per les places següents: 

 
Grup Classificació Categoria/ 

Classe 
Denominació 
plaça 

Nombre 
vacants 

Sistema 
selecció 

Procés Dedicació 

C2 

Escala 

d’Administració 

Especial/Subescala 

Serveis Especials 

 

Classe 

Policia 

Local 

 

Agent 4 CO L 1 

 

 
 

50. Relació obligacions reconegudes 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Hisenda 

 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  31 de juliol de 2017 per un import 
de 211.809,46 €. 
 

 

En torn de despatx extraordinari, prèvia declaració d’urgència, votada favorablement per 

unanimitat, de conformitat amb allò que preveu l’article 82, del reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 26 de novembre, la Junta de Govern Local, pren els següents acords: 

 

 
 

 
51. Denegació aprovació definitiva Projecte d’Estatuts i Bases per a la constitució de la 
Junta de Compensació del Sector B-4 Can Poi 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Estimar les al·legacions (7 i 8) presentades per Núria Rodoreda Capdevila  i Rafael 
Punter Blanqué en el sentit d’admetre  la denegació de l’aprovació dels estatuts i bases  
presentats. 
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2. Desestimar les al· legacions (1 a 6) presentades per Olga Martínez-Galofré Simal, 

Pedro Almenara Navero, dues de Lluís Gesa Boté,  Rosalia Català  Vilar i Albertina 
Navarro Torres per  haver-se de resoldre les qüestions plantejades en el pla parcial o 
en el projecte de reparcel·lació. 

 
3. Denegar  l’aprovació definitiva dels  Estatuts i de Bases d'Actuació redactats per a la 

constitució de la Junta de Compensació definitiva del sector de sòl urbanitzable B-4 
Can Poi del PGOM. 

 
 

 
 

 

 

 


