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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE 
JUNY 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 
6 DE JUNY 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 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda aprovar l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 22 de maig de 2017. 

 

 
2. Obra Major 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir les llicències d’obra major a: 

A) (Oma 9/2017).   

(r.e.E/001121-2017) 

Descripció de l’obra 

Enderroc de la part de teulada modificada, ja que no és legalitzable per ser un increment 
de volum en un edifici que ja es troba en volumetria disconforme. 
 

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

Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

Calàbria 14 

2017/020/000076 

2017/0000005900 

ICIO 507,20 € 

Taxa Oma 128,90 € 
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3. Obres Menors 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la llicència d’obra menor a: 
A)  (OMe 46/2017) 

(r.e. E/001604-2017) 
Descripció obra 

Rehabilitació de la coberta consistent a retirar les teules velles, reservar-les i netejar-les, 
aïllar la coberta amb espuma de poliuretà, col·locar noves teules envellides a la zones de 
vall, col· locar les teules velles recuperades a la zones cobertores i realçar el voladiu 
frontal, ubicada al Camí de Can Torre de la Riba s/n de la Garriga 
 

B)  (OMe 51/2017) 
(r.e. 2267/2017) 
Descripció obra 

Pavimentació amb formigó del voltant de la casa per tal d’evitar les filtracions existents 
que estan provocant desperfectes, ubicades a l’Avinguda Tremolencs 51 de la Garriga 
 

C) (OMe 49/2017) 
(r.e. 2188/2017) 
Descripció obra 

Obertura de finestra a la façana est de la construcció existent per dotar-la de més 
il·luminació i assolellament, ubicades al carrer Mina 10 – Sancho Marraco 2 de la Garriga 
 

D)  (OMe 50/2017) 
(r.e. 2183/2017) 
Descripció obra 

Arranjament del sostre de la cuina, de l´habitatge del carrer Calàbria 39 de la Garriga 
 

E) (OMe 52/2017) 
(r.e. 2353/2017) 
Descripció obra 

Impermeabilització de balcons consistent en retirar rajoles, formació de mitges canyes, 
col·locació de tela asfàltica, col·locació de noves peces ceràmiques, sanejat i pintat, 
ubicades al carrer Cardedeu 28 de la Garriga 
 

F) (OMe 73/2016) 
(r.e. E/001444-2017) 
Descripció obra 

Adequació de part de la nau als efectes d’adaptar-la per a diferents locals o despatxos de 
lloguer, assimilant-los a ús administratiu.  
 

G) (OMe 109/2016) 
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(r.e. 2004/2016) 
Descripció obra 

Construcció de porxo per a aparcament, ubicades al carrer Impremta 13 de la Garriga 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Rases i Serveis 
 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 

Concepte 
 

Import 

Camí de Can 
Torre de la Riba 
s7n 

2017/020/000077 
2017/0000005903 

ICIO 
(Bonificació 
95%) 

130,14 € 

TAXA 
OME 
(Bonificació 
100%) 

0,00 € 

Av.Tremolencs 
51 

2017/020/000078 
2017/0000005907 

ICIO 212,00  € 
TAXA 
OME 
 

28,50  € 

Mina 10 
2017/020/000079 
2017/0000005908 

ICIO 31,80 € 
TAXA 
OME 
 

28,50 € 

Calàbria 39 
2017/020/000080 
2017/0000005910 

ICIO 25,40 € 
TAXA 
OME 
 

28,50 € 

Cardedeu 28 
2017/020/000081 
2017/0000005915 

ICIO 
119,05 €  

 
TAXA 
OME 
 

28,50  € 

Mil·lenari de 
Catalunya 8 

2017/020/000082 
2017/0000005917 

ICIO 1.673,57  € 
TAXA 
OME 
 

28,50 € 

Impremta 13 
2017/020/000075 
2017/0000005898 

ICIO 268,00 € 
TAXA 
OME 
 

28,50 € 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 34/2017) 
(r.e. E/001553-2017) 
Descripció obra 
 
Obertura de rases i execució de noves arquetes, ubicades als Carrers Negociant, Moranta, 
Tagamanent, Ramon Pareras i Noguera i Rocabuquera de la Garriga 
 

B) (OMe 45/2017) 
(r.e. 2399/2017) 
 

Descripció obra 

Obertura de rasa per a subministrar servei a nous abonats, ubicades al  Carrer Mil·lenari 
de Catalunya 58 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 

 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 

1727/2017 Fra Benet 8 150€ 

 
Objecte tributari Liquidació 

 
Concepte 

 
Import 

Negociant, 
Moranta, 

Tagamanent, 
Ramon  Pareras i 

Noguera i 
Rocabuquera 

2017/020/000083 
2017/0000005920 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

ICIO 
 

260,64€ 

Mil·lenari de 
Catalunya 58 

2017/020/000084 
2017/0000005922 

Taxa 
OMe 
 

28,50€ 

ICIO 
 

44,42€ 
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1757/2017 
Galceran de Rosanes 14 

baixos 2ª 
150€ 

2120/2017 Passeig Til·lers 14 150€  

2118/2017 
Carretera de l’Ametlla 1, 

local2 
 150€ 

2127/2017 Passeig Vilanova 7 150€ 
 
 
 

 
 
6. Varis 26/2017: placa de gual, Carrer Ametllers 11 de la Garriga 
(r.e. 2352/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la placa de gual següent a: 
 

A)  (Varis 26/2017) 
Descripció 
Placa de gual permanent a Carrer Ametllers 11 de la Garriga. 

 
2.Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 
r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

2352/2017 Ametllers 11 
2017/015/000013 

2017/0000005924 

Tramitació i 
placa gual 15€ 

 
 
 

 
7. Varis 23/2017: , placa de gual, Avinguda Catalunya 10 de la Garriga 
(r.e. 2352/2017) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir la placa de gual següent a: 
 
A) (Varis 23/2017) 
Descripció 
Placa de gual permanent a l’Avinguda Catalunya 10 de la Garriga. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública que seguidament es relaciona: 
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r.e. Objecte tributari Liquidació Concepte Import 

2097/2017 
Avinguda 
Catalunya 10 

2017/015/000012 

2017/0000005923 

Tramitació i 
placa gual 15   

 
 

 
8 Acceptació cessió  afectació vial C. Impremta, 13  
 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria- Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Acceptar la cessió de la següent finca, 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: 

URBANA.- Parcela  07a . 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 siete metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (7,44 
m2). Linda: al Norte, en línea de un metro diez centímetros, con la finca vecina números nueve 
y once de la calle Imprenta o finca 1.375; al Sur, en línea de un metro diez centímetros, con la 
parcela 06a; al este, en línea de seis metros setenta y cuatro centímetros, con resto de finca 
matriz; y al Oeste, en línea de seis metros ochenta y tres centímetros, con calle Imprenta.  

 

 

 

9. Assabentat de la primera ocupació subjecte al règim de comunicació prèvia, habitatge 
unifamiliar Can Xic Corder 18 de la Garriga 

 (r.e. 2413/2017) 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Urbanisme 

 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 als Srs. Joan Llimargas i Mariona Coma, per les obres de construcció 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Can Xic Corder 18, de la 
Garriga. 

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

Objecte 
tributari  

Liquidació Concepte Import 

Can Xic Corder 

18 
2015/020/000188 
2017/0000005906 

Assabentat de 

primera 

Ocupació 
58,00  € 
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10. Aprovar la pròrroga termini d’inici de la llicència obres majors O. Ma. 19/2014 de 
construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Llerona, 19 de la Garriga.  
 
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d’inici de les obres de construcció d’un edifici 
bifamiliar entre mitgeres al carrer Llerona, 19 de la Garriga. autoritzat per la llicència 
atorgada per JGL de 16 de juny de 2014 
 

 

 
11. Restar assabentats de la distribució dels Fons de cooperació local 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l'atorgament a l'Ajuntament de la Garriga del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de 181.668,01 euros en concepte 
de participació en el Fons de cooperació local de Catalunya 2017.  

 

 

 
12.Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència en el marc de 
les bases reguladores per l´atorgament de subvencions a entitats esportives per a la 
realització d´activitats o actuacions de promoció esportiva a la Garriga. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d´esports 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la practica 
física/esportiva entre la població per tal de fomentar hàbits saludables entre els nens i 
joves  de la Garriga, que tots els habitants de la Garriga puguin tenir accés a la pràctica 
del seu esport en bones condicions, per a l’exercici 2017, en el marc de les Bases 
Reguladores aprovades per el Ple de data 29, Atès que per acord del Ple de data 26 de 
març, i publicades al Butlletí Oficial de la Província  de data 18 d’abril de 2017. 
 
 

 
13.Acceptació subvenció Jutjat de Pau 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
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de la Junta, acorda : 

1. Restar informats de l'atorgament de la subvenció de 5.000 euros del Departament de 
Justícia, per a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau de la Garriga, 
durant l'any 2017, a imputar al concepte pressupostari d'ingressos 17 302 45080, 
SEC.GENCAT. Jutjat de Pau. 

 

 

 
14. Aprovació liquidació cànon concessió administrativa bar dels  Pinetons, mes de juny  
de 2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió administrativa del bar dels Pinetons,    
segons el detall següent 

 

Expedient     Liquidació   Període   Import  Iva Total 

2015/801/00001    2017/00005700 juny   2017            500,00€   105,€   605,00€ 

 

 

 
15. Aprovació liquidació cànon anual concessió administrativa edifici Can Queló al  
Centre Excursionista Garriguenc 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea Hisenda 
 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1.- Aprovar la liquidació del cànon anual concessió administrativa  Can Queló al Centre 
Excursionista Garriguenc,  segons el detall següent: 
 
Expedient tributari   Liquidació        Concepte             Import       Iva  Total 

2017/800/000003  2017/00005699 Cànon  2017            487,98€    102,48€     590,46€ 

 

2.Comptabilitar-lo al concepte d’ingrés 2017 205 55001 ESP.Cànon Can Queló. 
 
3. Notificar aquest acord al Centre Excursionista Garriguenc. 
 
 

 
16. Adjudicació del contracte menor de subministrament  e instal·lació de l´equip de 
climatització, ja existent, de la 2ª planta de la Biblioteca Municipal  
 
Nº expedient: 02/2017 
Tipus de contracte: subministrament 
Procediment: contracte menor 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- Adjudicar, de conformitat amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, el contracte menor de subministrament  e instal·lació de 
l´equip de climatització, ja existent, de la 2ª planta de la Biblioteca Municipal , per un 
import de 15.241,90 euros i 3.200,80 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 
 

 
 

17. Modificació de la pòlissa de l´assegurança de la flota dels vehicles municipals de 
l’Ajuntament de la Garriga amb la inclusió de dues furgonetes de nova adquisició per 
l´UOS  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Modificar la pòlissa d´assegurances de la flota de vehicles municipals de l’Ajuntament 
de la Garriga amb la inclusió de les dues furgonetes per l´UOS adquirides mitjançant 
contracte adjudicat en data 8 de maig de 2017 (vehicle Ford transit 220 matricula 3986 
HJC i vehicle Ford transit 260 matricula 2230HFC). 

 

 

 
18. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i Càritas la 
Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Cultura i Participació. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i Càritas la 
Garriga. 

2. Lliurar 3.200 mocadors commemoratius de la Festa Major 2017 a l’entitat Càritas la 
Garriga, per distribuir entre la ciutadania, a canvi d’una aportació voluntària, amb 
l’objecte de destinar els beneficis al Banc d’Aliments de la Garriga. 

 

 

 
19. Aprovació d’activitats per afegir a la Programació d’Activitats de Juny del 2017 de la 
Biblioteca Municipal de la Garriga 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l’activitats proposades en la part expositiva i afegir-la a la programació 
del mes de juny de 2017 de la Biblioteca Municipal. 
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20. Lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola The International School of Catalunya 
(ISCAT) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, sala polivalent gran i zona d’espectadors del 
Teatre de la Garriga els dia 21 de juny en horari de 9h a 12h i 22 de juny de 2017, 
de 8.30h a 17 h,  per poder realitzar un show obert a les famílies dels alumnes, a la 
Sra. Sara Fernández amb NIF 47851566C, en representació de l’Escola The 
International School of Catalunya (ISCAT), d’acord amb la instància de data 21 
de setembre de 2016 i número de registre 5058/2016. 

2. Aprovar la liquidació a nom de l’Escola The International School of Catalunya 
(ISCAT) amb CIF B63417570, per un import de 713,46€, en concepte de lloguer 
del Teatre de la Garriga pels dies i hores esmentats. 

 

 

 
21. Lloguer del Teatre de la Garriga a l’escola de Dansa Disset el dia 17 de juny de 2017 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar el lloguer de l’escenari, camerinos i zona d’espectadors del Teatre de la 
Garriga el dia 17 de juny de 2017, de 16 h a 18 h,  per poder realitzar l’espectacle 
de dansa per presentar les coreografies del grup formació, a la Sra. Anna Muñoz 
amb NIF 47805970-X,  en representació de l’Escola de Dansa Disset, d’acord amb 
la instància de data 1 de desembre de 2016 i número de registre 6433/2016. 

2. Aprovar la liquidació a nom Sra. Anna Muñoz amb NIF 47805970-X, per un 
import de 789,41€, en concepte de lloguer del Teatre de la Garriga pels dies i hores 
esmentats. 

 

 

 
22. Cessió del Teatre de la Garriga a la Fundació institució educativa SEK sense ànim de 
lucre. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia de data 16 de mar, la liquidació núm. 
2017/0000348 i aprovar la nova liquidació amb la bonificació del 100% d’acord 
amb la instància presentada per el Sr. Gabriel Cano Garcia amb NIF 38860863V 
el dia 4 de maig i núm. de registre D’Entrada 19858/2017. 
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23. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’Associació de 
Veïns i comerciants del Barri de Dalt per l’any 2017. Aprovació bestreta del 50%. 
  
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació Ciutadana 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 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 veïns i comerciants del Barri de Dalt per aquest any 
2017. 

2. Aprovar  la despesa econòmica generada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
209 92400 48012 Subvencions entitats. Barri de Dalt del Pressupost Municipal de 
l’any 2016 i per un import de 2.500€. 

3. Aprovar la bestreta del 50% de la subvenció, o sigui, 1.250€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 209 92400 48012 Subvencions entitats. Barri de Dalt. 

 

 

 
24. Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense afany de lucre per a la 
realització d´activitats o actuacions culturals durant l´any en curs. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Serveis a les Persones. Cultura 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.- APROVAR la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a l’atorgament de subvencions a entitats sense afany de lucre per a la 
realització d’activitats o actuacions culturals  per a l’exercici 2017, en el marc de les Bases 
Reguladores aprovades per el Ple de data 29 de març de 2017. 
 
 

 
25. Aprovació de la relació cobratòria del mes de juny de 2017 de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga del curs 2016/17. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'Ensenyament 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la relació cobratòria del mes de juny de 2017 de l’EMAD, de 224 valors i 
import 9.264,69 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 
8.347,90 €; 8.347,90 € corresponen al concepte pressupostari 17 201 34203 
“ENS.P02.PP.EMAD”. 
 

 
 

26. Aprovació de la recaptació de la taxa de clavegueram , corresponent al segon, tercer i 
quart   trimestre de l’exercici 2016.     
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d'hisenda 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Primer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de clavegueram, referent a l’exercici 2016 segon 
trimestre 2016 (24.044,43€), tercer trimestre de 2016 (23.758,49€), i quart  trimestre de 
2016 (21.522,46€), total 69.325,38€  ,concepte d’ingrés ATS.VPU.T15.Taxa clavegueram 
2017 403 30100.  
 

 

 
27. Gratificacions treballs extraordinaris personal administratiu per assistir en les bodes 
civils 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Recursos Humans 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

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

Personal Àrea de Secretaria, bodes civils 2017: 
 

Càrrec  Motiu 
H.Diürna 
normal 

H.Diürna 
festiva 

H.Nocturna 
normal 

H.Nocturna 
festiva 

TOTAL 
IMPORT 

 

Administrativa 

(C2) 

Matrimoni 

civil 

20/05/2017 

 

 

2,5 

  

           
45,08€  

 
  

 2,5 
  
       

 
 45,08€ 

 

 

 

 
28. Autorització assistència a  “El nou reglament de control intern de les entitats locals. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la inscripció a la jornada “El nou reglament de control intern de les entitats 
locals”, que s’impartirà el dia 15 de juny de 2017 al Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de Barcelona.  

2. Imputar la despesa de 275 € pel cost total d’aquests cursos a l'aplicació pressupostària 
17 100 92000 16200 ALP. Formació personal. P. Funcionari. 

 

 

 
29. Autorització assistència a  “Administració, correcció i interpretació de la bateria DN-
CAS/nivell 1”, a les logopedes municipals de La Garriga. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la inscripció de les logopedes municipals, a la formació en “Administració, 
correcció i interpretació de la bateria DN-CAS/nivell 1”, que s’impartirà el dia 10 de 
juliol de 2017, de 9 a 14h, a la Fundació Carme Vidal de Girona. 

2. Imputar la despesa de 280 € pel cost total d’aquest curso a l'aplicació pressupostària 
17 100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral. 

 

 

 
30. Autorització assistència als cursos: “El blog i el videoblogging com estratègia i recurs 
docent” i “ Formació de professionals que treballen per a la inclusió, en educació i salut 
mental, de nens i adolescents amb trastorns de conducta i personalitat”,. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la inscripció de la senyora Núria Roca Ruaix, als cursos “ El blog i el 
videoblogging com estratègia i recurs docent” i “ Formació de professionals que 
treballen per a la inclusió, en educació i salut mental, de nens i adolescents amb 
trastorns de conducta i personalitat”, que s’impartiran  online a partir del dia 28 de 
juny de 2017 amb un total de 25 hores de durada cadascun. 

2. Imputar la despesa de 368,28 € pel cost total d’aquests cursos, amb el descompte 
d’antic alumne aplicat, a l'aplicació pressupostària 17 100 92000 16300 ALP. Formació 
personal. P. Funcionari. Laboral. 

3. Comunicar a les persones beneficiàries que hauran de presentar al departament de    
RH de l’Ajuntament un cop finalitzada la jornada, el certificat d’aprofitament  
d’assistència a la mateixa. 

4. Establir que en cas de modificació de les dates dels cursos, s’entendran autoritzades les 
noves dates, sense necessitat de prendre un nou acord. Els interessats hauran de 
traslladar la informació rebuda sobre el canvi de dates a la unitat de Recursos 
Humans, als efectes de poder validar-les al control de presència quan es demani el 
permís. 

5. Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar al Comitè Unitari de 
Personal. 

 
 

 
31. Restar assabentats de l’assistència al curs Kinesiologia aplicada a les dificultats 
d’aprenentatge; Logopeda (A2-18) 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de la inscripció de la logopeda municipal, a la formació en 
“Kinesiologia aplicada a les dificultats d’aprenentatge”, que es va realitzar a Sant Pol 
de Mar els dies 22 d’octubre, 12 de novembre, 6 de desembre del 2016 i els dies 28 de 
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gener, 11 de febrer i 11 de març de 2017 de 9 a 13:30 hores i de 15 a 19:30 hores. 
2. Imputar la despesa de 625€ pel cost total de l’assistència al curs a l'aplicació 

pressupostària 17 100 92000 16300 ALP. Formació personal. P. Laboral. 
 

 

 
32. Autoritzar la celebració de la segona edició de la “Gastronòmada”. 
 
ÀREA FUNCIONAL:  Regidoria de Promoció Econòmica 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Autoritzar la celebració de la segona edició de la “Gastronòmada” a la plaça del silenci  
i entorn el dissabte 10 de juny, de 11:00 h del matí a 02:00 h. 

2. Aprovar les despeses corresponents a la celebració de la “Gastronòmada”, per un 
import màxim de 14.000,00 € i imputar-les a la partida 17 304 431100 22616 PCT.COI 
Promoció i Desenvolupament Econòmic del pressupost municipal vigent. 

3. Aprovar les normes de funcionament de la I trobada de food-trucks i parades de 
dissenyadors i artesans que s’adjunten a l’expedient 

4. Proporcionar les infraestructures necessàries per a la celebració de les activitats 
detallades al programa. 

5. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per les food-trucks i parades 
d’artesans i conveniar el pagament únic de la taxa per ocupació de via pública, segons 
l’ordenança T01 article 6 tarifa 1 i imputar-los al concepte pressupostari 304 33600 
PCT.COI T01 Taxa indústries al carrer i ambulants del pressupost municipal vigent 

6. Aprovar la liquidació corresponent, a la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic, 
ordenança T01, article 6, tarifa 1, per un import de 334,60€ que com a responsable de 
la seva organització haurà de fer efectiva el Sr. Guillem Troyano, DNI  47806256C 

7. Notificar el present acord al Sr. Guillem Troyano i a la Policia Local pel seu 
coneixement i als efectes escaients. 

 

 

 
33. Aprovació del Programa Tècnic 2017 del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Governació. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar el Programa Tècnic 2017 del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona. 

2. Aprovar la despesa de 278,52 € que s’estableix en l’esmentat programa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 17 101 13600 22103 Vig. Comp. Incendis. Combustibles i 
carburants, que disposa de capital suficient, d’acord amb els tiquets de despeses que es 
presentin per a tal concepte. 

 

 

 
34. Comercial de Festes i Revetlles SL; ocupació de via pública amb una caseta de venda 
de productes pirotècnics. 
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ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Via Pública 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública a Comercial de Festes i Revetlles SL per 
instal·lar una caseta de venda de productes pirotècnics de 14,40m2 a l’Av. Jacint 
Verdaguer, a l’alçada de la rotonda amb Ctra. de Ribes, del 16 al 23 de juny del 2017, 
ambdós dies inclosos (8 dies). 

 
 

 
35. (Rest. La Garrafa); ocupació de via pública amb taules i cadires per Corpus. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Sr. Sr. Jaume Grau Pou, del 
Restaurant La Garrafa, per instal·lar una terrassa amb 10 taules i les corresponents 
cadires davant del seu establiment, situat al carrer Calàbria número 39, el dia 18 de 
juny del 2017 (Diada del Corpus). 

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. 4.3, de número 2017/000005945, número 
d’expedient 2012/014/000009 i d’import 83,50 €. 

 
 

 
36. Ocupació de via pública amb una parada informativa del producte Tupperware. Juny 
2017. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Via Pública 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per instal·lar una parada informativa 
sobre el producte comercial Tupperware al carrer Centre, a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs i així mateix concedir llicència d’ocupació de la via pública a l’esmentada 
Sra. i pel mateix concepte el dissabte 10 de juny del 2017. 

2. Aprovar la liquidació corresponent a nom de la sol· licitant per la taxa d’ocupació de 
terrenys d’ús públic, ordenança T01, article 6. tarifa 1.01, de número 2017/000005946, 
número d’expedient 2014/011/00058 i import 19,12 €. 

 
 

 
37. Concessió d'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
287/2015 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 400,00 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 287/2015 de serveis socials. 

 

 

 
38. Concessió d'ajut econòmic de 338,94 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
3887/2015 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 338,94 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 3887/2015 de serveis socials. 

 
 

 
39. Concessió d'ajut econòmic de 787,50 € corresponent al 75 % de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 3403/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 787,50 € corresponent al 75 % de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de gener i de febrer de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 3403/2013 de serveis socials. 

 

 

 
40. Concessió d'ajut econòmic de 530,00 € corresponent al 50% de les despeses de lloguer 
d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
6108/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 530,00 € corresponent al 50% de les despeses de 
lloguer d’habitatge dels mesos de febrer i de març de 2017 per a la família que 
figura a l'expedient 6108/2014 de serveis socials. 
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41. Concessió d'ajut econòmic de 700,03 € corresponent al 75 % de les despeses de 
hipoteca dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
12264/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 700,03 € corresponent al 75 % de les despeses de hipoteca  
d’habitatge dels mesos de març i d’abril de 2017 per a la família que figura a 
l'expedient 12264/2013 de serveis socials. 

 
 

 
42. Concessió d'ajut econòmic de 198,43 € 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 3735/2012 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 198,43 € 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 3735/2012 de serveis socials. 

 
 

 
43. Concessió d'ajut econòmic de 144,28 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i de gas del mes de març 
de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3620/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 144,28 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i de gas del mes de 
març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 3620/2014 de serveis socials. 

2. Imputar la despesa de 144,28 € 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. 
 

 

 
44. Concessió d'ajut econòmic de 184,44 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de març i d’abril de 2017 i del cost del 
subministrament de gas del mes d’abril de 2017 per a la família que figura a l'expedient 
2250/2013 de serveis socials. 
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ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 184,44 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de març i d’abril de 2017 i del cost del 
subministrament de gas del mes d’abril de 2017  per a la família que figura a 
l'expedient 2250/2013 de serveis socials. 

 
 

 
45. Concessió d'ajut econòmic de 107,85 € 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 606/2016 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 107,85 € 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 606/2016 de serveis socials. 

 
 

 
46. Concessió d'ajut econòmic de 191,99 € 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 5696/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 191,99 € 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 5696/2013 de serveis socials. 

 
 

 
47. Concessió d'ajut econòmic de 224,03 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de febrer i d’abril de 2017 per a la família que figura 
a l'expedient 4647/2013 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 224,03 € corresponent al 50 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos febrer i d’abril de 2017  per a la família que 
figura a l'expedient 4647/2013 de serveis socials. 
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48. Concessió d'ajut econòmic de 118,15 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i de gas del mes de març 
de 2017 per a la família que figura a l'expedient 5561/2014 de serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 118,15 € corresponent al 75 % de les despeses de 
subministrament elèctric dels mesos de gener i de març de 2017 i de gas del mes de 
març de 2017 per a la família que figura a l'expedient 5561/2014 de serveis socials. 

 
 

 
49.Concessió d'ajut econòmic de 118,50 € corresponent al 50% de les despeses per canvi de 
vidres y muntures d’unes ulleres per a la persona que figura a l'expedient 5333/2013 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 118,50 € corresponent al 50% de les despeses per canvi de 
vidres i muntures d’unes ulleres per a la persona que figura a l'expedient 5333/2013 de 
serveis socials. 

 
 

 
50. Concessió d'ajut econòmic de 334,80 €  corresponent al 50% de les despeses de 
menjador de gener a juny de 2017 per a la família que figura a l'expedient 4110/2016 de 
serveis socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar l'ajut econòmic de 334,80 € corresponent al 50% de les despeses de menjador 
d’abril a juny de 2017  per la família que figura a l'expedient 4110/2016 de serveis 
socials. 

 
 

 
51. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, ROB. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
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disminució a el/a Sr/a. ROB en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 

 
52. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, MMC. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. MMC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 

 
53. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, PRA. 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. PRA en la modalitat de titular no conductor/a. 
 

 

 
54. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, ASD. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. ASD en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
55. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, CMA. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la concessió  de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució a el/a Sr/a. CMA en la modalitat de titular no conductor/a. 
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56. Aprovació de la liquidació de les addendes per a l’any 2016 al V Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament 
de Serveis Socials. 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la despesa de 1.751,71 € corresponent al pagament de la liquidació de 
l’addenda per a l’any 2016 al V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials. 

 

 

 
57. Aprovació de la justificació de Serveis Socials  
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la justificació de Serveis Socials detallats a continuació: 
 
JGL de data 30/01/2017: 

 

JGL de data 27/03/2017: 

 

JGL de data 22/05/2017: 

 
 

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

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data  6 de juny de 2017 per un import de 
137.339,33 €  
 

 

 

 
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: 
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59.Reducció en la taxa d’escombraries domèstiques Número d’Unitat Tributària 2527079 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la reducció del 20% 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 2527079. 

 

 

 
60.Reducció en la taxa d’escombraries domèstiques Número d’Unitat Tributària 2509992 
 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 3 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 

de la Junta, acorda : 

1. Aprovar la reducció del 20% 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 2509992. 

 

 

 

 


