
 

 

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE 
FEBRER DE 2018, 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 
12 DE FEBRER DE 2018 

 
 

ÀREA FUNCIONAL 
Disciplina urbanística 1939/2017 
 
2. Obres subjectes a llicència al carrer Nord, 4 3r 3a  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a Roger Walter Villacorta del Risco la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Legalització obres de tancament de terrassa amb estructura lleugera consistent en rehabilitar la 
coberta existent substituint-la per una de xapa galvanitzada i pintat d’estructura existent al carrer 
Nord 4, 3r 3a de la Garriga.  
 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1638/2017 
 
3. Obres subjectes a llicència al carrer Sant Francesc 31 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a Agro Pinyana, S.L. la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Reforma del terrat en un edifici existent: desmuntatge d’un tram de coberta inclinada per tal 
d’ampliar el terrat de l’habitatge dúplex al carrer Sant Francesc 31 de la Garriga. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 399/2018 
 
4. Obres subjectes a llicència al carrer Banys 116  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir a Ferran Geladó Sallés la llicència d’obres següent: 
 



 

 

Descripció: 
Pintat de la façana mitjançant l’ús de bastida de menys de 3 metres d’alçada al carrer 
Banys 116 de la Garriga. 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 569/2018 
 
5. Obres subjectes a llicència al carrer Rupit, 13 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir a la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 

Obertura de rasa de 0,6 x 0,4 metres quadrats per atendre nous subministres al carrer 
Rupit 13 de la Garriga 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 838/2017 
 
6. Devolució d’aval de runes del carrer Calàbria, 182  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

838/2017 Calàbria, 182 150€ 

 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1888/2017 
 
7.. Devolucio d’aval de runes al carrer Sant Francesc, 37 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 
Expedient Situació obra Quantitat a 



 

 

retornar 

1888/2017 Sant Francesc, 37 150€ 

 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1857/2017 
 
8. Devolució aval de runes Cardedeu 32, 2  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

1857/2017 Cardedeu 32 2 150€ 

 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1884/2017 
 
9. Devolució retorn aval de runes del Passeig, 92  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

1884/2017 Passeig, 92 150€ 

 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1919/2017 
 
10. Devolució aval carretera nova, 64, 3r 1a 
 



 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

1919/2017 Carretera Nova 64, 3r 1a 150€ 

 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1949/2017 
 
11. Devolució fiances al carrer Imprenta, 64 pis 3 porta 1 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

1949/2017 Imprenta, 64 pis 3 porta 1 150€ 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 455/2017 
 
12. Devolució aval carrer Calàbria 176, 3r 1a  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

455/2017 Calàbria 176, 3r 1a 150€ 

 
 

 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 249/2018 



 

 

 
13. Devolució de fiances Crta Ametlla 20 1r 1a  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

249/2018 Carretera de l’Ametlla 20, 1r 1a 150€ 

 
 

 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 364/2018 
 
14. Devolucio Fiança Calabria 66  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Autoritzar el retorn de les fiances següents:  
 

Expedient Situació obra 
Quantitat a 
retornar 

364/2018 Calàbria 66 150€ 

 
 

 
 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 107/2018 
 
15. Pròrroga del conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el Museu del 
Disseny   
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant el 
Museu del Disseny, per un període de dos anys més, vigent fins el 19 de gener de 2020, segons 
el text que s’adjunta. 
 
 

 



 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 204/2017 
 
16. Acceptació de l’increment de subvenció de la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament d’un PFI, de la modalitat PIP, durant el curs 2017-2018 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Acceptar l’increment de 1.004,03 € a l’ajut atorgat inicialment per la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament de la Garriga, per a la realització d’un PFI de la modalitat PIP durant 
el curs 2017-2018, passant a ser la concessió definitiva d’un import total de 9.256,60 €. 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 547/2018 
 
17. Aprovació del padró de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD), del mes de febrer 
de 2018  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar el padró del mes de febrer de 2018 de l’EMAD, de 235 valors i d’import 
10.077,19 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 9.150,60 €. 
 
Aquest padró s’inicia i finalitza amb les següents dades: 
Expedient tributari  NIF  Import 
1) 2017/104/000047  49886035R 31,09 € 
235) 2016/110/000034  33951296F 28,79 € 
Total número de valors “235” ...................... 10.077,19 € 
Total reduccions de quotes ............................ 926,59 € 
Import total resultant .................................... 9.150,60 € 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 

Ensenyament 737/2018 

18. Aprovació de les liquidacions de quotes del curs 2017/18, durant el mes de gener de 
2018, de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues  

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Aprovar les liquidacions del mes de gener de 2018 de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, d’import 788,00 €. 



 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 738/2018 
 
19. Aprovació de les liquidacions de quotes del curs 2017/18, durant el mes de gener de 
2018, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) i de l’Escola Municipal d’Educació 
(EME)  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Aprovar les liquidacions del mes de gener de 2018 de l’EMAD i l’EME, d’import 
412,50 €. 
 
Segon. Imputar l’import de 412,50 € amb el següent detall: 

- 347,00 € al concepte pressupostari 201 34203 “EMAD.P02.PP” 
- 65,50 € al concepte pressupostari 201 34205 “EME.P04.PP” 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 727/2018 
 
20. Aprovació del padró del mes de febrer de 2018 de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, corresponent al curs 2017/18  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Aprovar el padró del mes de febrer de 2018 (quota mensual de febrer i menjador de 
gener) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, de 134 valors i d’import 19.788,62 €. 
 
Aquesta relació cobratòria s’inicia i finalitza amb les següents dades: 
 
Expedient tributari  NIF  Import 
1) 2017/301/000041  47704823V 157,47 € 
134) 2018/304/000007  53120251A 8,63 € 
Total número de valors “134” ........................ 19.788,62 € 
Reduccions de quotes ...................................... 448,78 € 
Total a cobrar .................................................. 19.339,84 € 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 490/2018 
 
21.Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, EFG. 
 
 



 

 

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

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 136/2018 
 
22. Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de terrasses permís per posar 8 taules 
renovació per 2 mesos Bar Can Xavi  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir llicència d’ocupació de via pública al Bar Restaurant Can Xavi per ocupació 
de via pública amb una terrassa amb 8 taules i les corresponents cadires, davant del seu 
establiment, durant el mesos de gener i febrer del 2018. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 412/2018 
 
23. Autorització ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrassa bar El Nou 
Trull mesos gener febrer i març 2018  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar al Fashionstorming 2016 SL, del bar El Nou Trull, per l’ocupació de via 
pública davant el seu establiment, amb 9 taules amb cadires durant els mesos de gener i febrer 
del 2018 i 11 taules amb cadires durant el mes de març del 2018. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 474/2018 
 
24.Ocupacions de la via pública per a la instal·lació de terrasses per tot l'any 2018 , 
d´Arbois 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar a al  D’Arbois Restaurant, situat a la plaça de l’Església número 4 per 
ocupació de via pública amb taules i cadires davant el seu establiment pel període anual 2018, 
repartit de la següent manera: 

• 4 taules: de gener a abril i d’octubre a desembre (7 mesos) 
• 5 taules: de maig a juny i el setembre (3 mesos) 



 

 

• 8 taules: Juliol (1 mes) 
• 10 taules: Agost (1 mes) 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 197/2018 
 
25. Permís per vendre globus a  diada Sant Jordi, festa tres tombs, diumenge rams, 
Corpus, festa de la botifarra i festa Major 2018  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir la llicència d’ocupació de via pública al Sr. Armando Raúl Dos Anjos per a la 
venda ambulant de globus els dies 3 i 4 de març del 2018 (Fira de la Botifarra), 25 de març del 
2018 (Diumenge de Rams) i 23 d’abril del 2018 (Sant Jordi). 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Comerç 335/2018 
 
26. MERCAT. Renovació autorització, parada ECO  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar l’ocupació de via pública els dissabtes compresos entre 1 de gener i 30 de 
juny de 2018, en horari de mercat, per instal·lar una parada de venda de productes ecològics al 
passeig Dr. Vich i conveniar el pagament únic de la taxa per ocupació de la via pública. 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
OAC 647/2018 
 
27. Relació de les variacions del Padró municipal d'habitants dels mesos de gener a juny 
de 2017  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Restar assabentats del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 de 
gener al 30 de juny de 2017 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants gener 2017: 16.006           
− Total homes: 7.766 
− Total dones: 8.240      

 
       



 

 

− Total habitants febrer 2017:  16.020                
− Total homes: 7.781                 
− Total dones: 8.239 
 
− Total habitants març 2017: 16.043               
− Total homes: 7.792               
− Total dones: 8.251 
 
− Total habitants abril 2017: 16.054               
− Total homes: 7.800              
− Total dones: 8.254 
 
− Total habitants maig 2017: 16.076               
− Total homes: 7.802              
− Total dones: 8.274 
 
− Total habitants juny 2017: 16.0 94              
− Total homes: 7.808              
− Total dones: 8.286 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Joventut i Infància 288/2018 
 
28. Acceptació de la subvenció del Catàleg de Serveis any 2017. Recurs: actuacions de 
prevenció i detecció de les drogodependències  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, amb codi 17/Y/241851, consistent 
en el suport material “Reforç de la capacitat parental”, de l’Àrea d’Infància i adolescència en 
risc i prevenció de drogodependències. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Inventari 655/2018 
 
29. Baixa béns mobles diversos  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Declarar els béns mobles relacionats a la part expositiva, els quals consten a l’inventari de 
béns mobles de l’entitat local amb els codis d’actiu que s’especifiquen, com a efectes no utilitzables 
per a l’entitat local, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 



 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Responsabilitat Patrimonial 264/2018 
 
30. Autorització pagament indemnització responsabilitat patrimonial i repercussió a 
l’empresa contractada, exp. RP 06/2016 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La Junta de Govern Local de data 13 de febrer de va adoptar l’acord que literalment en la seva 
part resolutiva diu: 
 

1. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Josep M. Borrell 
Fontserè, amb domicili al carrer Centre, 43, 2n, de la Garriga, mitjançant el qual formula 
reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament, en relació amb 
els perjudicis ocasionats com a conseqüència dels danys soferts en un vidre del seu habitatge, el 
dia 20 de juny de 2016, a causa de les obres dels carrers Centre i Calàbria, ja que s’acredita que 
els danys al· legats han estat motivats a causa del funcionament dels serveis públics atribuïbles, 
però no essent procedent la responsabilitat de l’Ajuntament de la Garriga, essent la contractista 
l’entitat a la qual cal imputar el dany, perquè és en l’exercici de la seva activitat d’execució de 
les obres que ha ocasionat els danys al patrimoni del reclamant i que aquest dany no té origen en 
una ordre de l’Administració ni en una causa de força major.  

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Cultura 898/2017 
 
31. Revocació de la subvenció atorgada a l'Ass. de Gent Gran Esplai  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Aprovar la revocació de la subvenció econòmica atorgada a l’entitat Gent Gran 
l’Esplai, per un import de 621,82€. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Esports 428/2018 
 
32. Lloguer del Pavelló de Can Noguera el dia 23 de març de 2018, per celebrar el dia de 
l'esport  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Autoritzar el lloguer del Poliesportiu de Can Noguera a l’escola The International 
School of Catalunya, pel dia 23 de març de 2018, de 8 h a 15 h, per dur a terme l’Sports Day 
2018, segons instància presentada en data 22 de gener de 2018 i número de registre E/431/2018.  
 



 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Comerç 1341/2017 
 
33. SUBVENCIONS. COM CREAR UNA BOTIGA VIRTUAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins el Catàleg de 

Serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019  per l’import de 2.160,00 €, 

pel finançament de l’activitat, “Com crear una botiga virtual”. 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 619/2018 
 
34. Ocupació de la via pública per instal·lació de terrassa de bar a la carretera Nova 149 
(Frankfurt JP) per tot l'any.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir llicència d’ocupació .de via pública Bar Frankfurt JP, situat a la Carretera 
Nova número 149. per instal·lar una terrassa davant del seu establiment, a l’espai d’aparcament 
de vehicles, amb 4 taules i les corresponents cadires, pel període anual 2018. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 617/2018 
 
35. Parada tupperware al  anex mercat setmanal els dies 3 10 17 24 febrer  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per part de la instal·lació d’una parada 

informativa i de venda del producte comercial Tupperware al carrer Centre, a l’alçada de la 

Biblioteca municipal, els dissabtes 3 i 10 de febrer de 2018 i concedir la llicència d’ocupació de 

la via pública pel mateix concepte els dies 17 i 24 de febrer de 2018. 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans 717/2018 
 
36. Aprovació del complement de productivitat del mes de desembre de 2017. 



 

 

 
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’abonament d’un complement de productivitat al conserge de Cultura (AP), per 

desenvolupar la tasca d’auxiliar tècnic d’il•luminació i so durant 95 hores en el mes de 
desembre de 2017, la quantitat de 142,50 euros bruts amb càrrec a la partida 18 203 33000 
15001 CUT. P. Laboral. Inc. Rend. C. Productivitat . 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans 719/2018 
 
37.Restar assabentats de l´assistència a la jornada d'Actualització de l'Administració 
Local, a la senyora IMP i al senyor JRL 
 
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 a la jornada “Actualització de l’Administració Local”, 

que s’impartirà el dia 2 de febrer de 2018, de 9 h a 14 h, al Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de Barcelona.  

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans 468/2018 
 
38.Aprovació del complement de productivitat. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Abonar a auxiliar administrativa (grup C2), per desenvolupar funcions d’administrativa 
de l ’l al 16 de gener de 2018, la quantitat de 78,48 € amb càrrec a la partida 18 302 92000 
15000 SEI.P. Funcionari. Incentius Rendiment. Complement productivitat. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 

Acció Social 711/2018 

39.Concessió d'una ajut econòmic per import de 772,50 € corresponent al 75%  de les 
despeses de lloguer dels mesos de desembre de 2017 i de gener de 2018  en benefici de la 
família de l'expedient 2018/00240 de Serveis Socials. 

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



 

 

1. L’aprovació d’un ajut econòmic de 772,50 € corresponent al 75% de lloguer dels mesos 
de desembre de 2017 i de gener de 2018  en benefici de la família de l'expedient 2018/00240 
de Serveis Socials.  

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Intervenció 778/2018 
 
40. Relació obligacions reconegudes JGL 12/02/2018  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes de data 12 de febrer de 2018 per un import 
de 253.919,19 € 
 
 

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

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

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

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

 
 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 604/2018 
 
41. Obres subjectes a llicència d’enderroc edificacions al carrer Farrans 14  
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a Serveis i Promocions Catara, S.L la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Enderroc d’edificacions entre mitgeres al carrer Farrans 14 de la Garriga 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1620/2017 



 

 

 
42.Obres subjectes a llicència al carrer Fra Benet, 4  
 
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 llicències urbanística a Bernadette Vila Borrell (Oma 22/2017) (r.e. 
E/7177/2017) 

Descripció  
Ampliació i reforma d’un habitatge situat al carrer Fra Benet, 4 de la Garriga a nom de 
Bernadette Vila Borrell, segons el projecte bàsic redactat per l’arquitecte  Joan Serradell 
Mundó. 
 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 616/2017 
 
43.Obres subjectes a llicència al carrer Can Poi del Bosc, 26  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Concedir a Marta Armadans Arranz la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
 
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i primera, amb  garatge en 
planta soterrani carrer Can Poi el Bosc, 26 de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 619/2017 
 
44.Obres subjectes a llicència la carrer La Doma, 21-23  
 

 
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 llicències urbanística a ESJOLI S.L. (Oma 11/2017) (r.e. E/2609/2017) 

Descripció: 
 
Construcció d’un edifici plurifamiliar en testera, amb 8 habitatges, 1 local 8 places 
d’aparcament i 8 trasters a nom de ESJOLI, SL al carrer La doma, 21-23, segons el 
projecte bàsic redactat pe l’arquitecte Joan Serradell Mundó. 
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 627/2018 
 



 

 

45.Assabentat de primera ocupació carrer Bassal 41  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. 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’1 habitatge 
unifamiliar en filera al carrer Bassal 41, de la Garriga. 

 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme 1065/2017 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 

 
Primer. Concedir a Instituts Odontològics Associats, S.L. la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Adequació del local per a clínica dental al carrer Calàbria 1, baixos de la Garriga. 
Els treballs inclouen la creació de nous tancaments interiors, creació de bany adaptat, fals sostre, 
instal· lacions i acabats.  
 

 

ÀREA FUNCIONAL 
Disciplina urbanística 1166/2017 
 
47.Revisió de la liquidació ICIO Can palau, 9  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
Primer. Anul·lar i deixar sense efecte la liquidació 2018/0000000986 aprovada per 
resolució d’alcaldia de data 30 de gener de 2018. 
Segon. Aprovar la nova liquidació de l’ICIO de l’obra,  segons ordenança I04, i la taxa de 
clavegueram que seguidament es relacionen: 

Objecte 
tributari 

Liquidació Concepte Import 

Can palau, 9 

2018/000001041 

2018/020/00012 

 

ICIO 
6.102,46€ 

Taxa Obres 
subjectes a llicència 

128,90€ 

2018/0000000988 

2018/500/000002 
Taxa clavegueram 143,36 € 



 

 

 

 

 


