
 

 

  
 
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
29 DE GENER 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 
29 DE GENER DE 2018 

 

 
 

 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Llicències i comuncacions urbanístiques  
 
2. Comunicació prèvia per a la primera utilització i ocupació de l'edifici situat al carrer 
Fra Benet 30. 
 
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 Serveis i Promocions Catara, S.L., per les obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar, de 16 habitatges, 31 places d’aparcament i trasters al Fra Benet 30, de 
la Garriga. 

 
 

ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
3. Obres subjectes a llicència al carrer Llerona, 53 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
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 Manuel Sànchez Bermúdez la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Reforma de cuina i bany i substitució de la porta d’entrada al carrer Llerona 53 de la 
Garriga 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 



 

 

4. Obres subjectes a llicència al carrer Vulcà, 35  
 
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 Grup Soleti & Labelling, S.L. la llicència d’obres següent: 
 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
5. Obres subjectes a llicència al passatge Sant Ramon, 10 
 
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 GAS NATURAL SDG, SA la llicència d’obres següent: 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
6. Correcció d’errada material Llicència obres del carrer Montal, 1  
 

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

 
1r.-Rectificar les errades materials o omissions observades a l’acord de la JGL de 
20/11/2017 de concessió a Eva Fernàndez Martí llicència d’obra menor per a la instal·lació 
d’una plataforma mecànica salva escales i adaptació de l’edifici per a millores en 
l’accessibilitat a la plaça Doctor Montal 1 de la Garriga, els següents apartats: 
 
On diu: 
“ACORD: 
 
Primer. Concedir a Eva Fernàndez Martí la llicència d’obra menor següent” 
 
Ha de dir:  
 
“ACORD: 
 
Primer. Concedir a Espai La Garriga, S.L. la llicència d’obra menor següent” 
 
On diu:  
 
“Segon. Aprovar les liquidacions corresponents a l’impost de construccions, instal·lacions 
i obres i taxes de les llicències urbanístiques, que seguidament es relacionen: 
  
 



 

 

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

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
7. Obres subjectes a llicència al carrer Impremta 15-25 
 
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 ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA S.A la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
 
Obertura de rasa per a subministrar servei a nous abonats al carrer Impremta 15-25 de la 

Garriga. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
8. Obres subjectes a llicència del carrer Llerona, 83  
 
 
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 Cèlia Vila Puigdomènech (Oma 19/2017) (r.e. 
E/6130/2017) 

 
Subjecte passiu 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Eva Fernandez 
Martí 

Plaça Dr. 
Montal, 1 

2017/00010971 -
2017/00010972 
2017/020/000154 

ICIO 18,27€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 

 
Subjecte passiu 

 
Objecte 
tributari 

Liquidació 
 
Concepte 

 
Import 

Espai la Garriga, 
S.L. 

Plaça Dr. 
Montal, 1 

2017/00010971 -
2017/00010972 
2017/020/000154 

ICIO 18,27€ 

TAXA OME 
 

28,50€ 



 

 

Descripció de la modificació 
 
Enderroc d’edificació existent segons projecte d’enderroc visat en data 16 d’octubre de 
2017 amb número 2017007039 pel CoAC i construcció d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres segons projecte bàsic visat en data 28 de setembre de 2017 amb número 
2017006502 pel CoAC, promogut per Cèlia Vila Puigdomènech al carrer Llerona 83.  
La proposta no esgota les possibilitats edificatòries del solar. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
9. Obres subjectes a llicència per a la instal·lació d’una grua torre al carrer Impremta 15-
25 
 
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 Obres Tècniques Lloret, S.L. la llicència d’obres següent: 
 
Descripció: 
Instal·lació i funcionament d’una grua torre marca JASO model J-36 MAC 146, de 36,14 
metres de ploma i 28 metres d’alçada al carrer Impremta 15-25 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
10. Obres subjectes a llicència al Passeig Vilanova 7 
 
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 Maria del Carmen Ujaque Merlos la llicència d’obres següent: 
 
 

 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Urbanisme  
 
11. Assabentat de la primera ocupació del carrer Bassal 45  
 
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 45, de la Garriga. 

 

 



 

 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social  
 
12. Aprovació de la justificació de la subvenció de 82,67 € corresponent al 75% de les 
despeses de l'Escola Bressol del mes de desembre de 2017 per a la família de l'expedient 
7399/2014 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 : 

 
Primer. Aprovació de la justificació de la subvenció per import de 82,67 € corresponent al 75 
% de les despeses de l’Escola Bressol del mes de desembre de 2017 en benefici de la família 
que consta a l’expedient serveis socials núm. 7399/2014. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 
 
13. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, 
JBC. 
 
 
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. JBC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL:  
Àrea d’Acció Social. 
 
14. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, JDC. 
 
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 concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
ambdisminució a el/a Sr/a. JDC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 
 
15. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular conductor/a, 



 

 

SABV. 
 
 
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 
ambdisminució a el/a Sr/a. SABV en la modalitat de titular conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 
 
16. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, 
MJC. 
 
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 
ambdisminució a el/a Sr/a. MJC en la modalitat de titular no conductor/a. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 
 
17. Concessió targeta d'aparcament per a persona amb discapacitat, titular no 
conductor/a, 
JGG. 
 
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 
ambdisminució a el/a Sr/a. JGG en la modalitat de titular no conductor/a. 
2. Informar a la persona beneficiària que: 
o L’ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els 
familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular. 
o Cal utilitzar la targeta original. No es pot fotocopiar o manipular. 
o En cas de canvi de localitat, s’ha de comunicar a l’ajuntament d’origen i al 
de destinació. 
o En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal 
lliurar la targeta a l’ens local responsable. 
3. Notificar l’acord a la persona interessada. 
4. Fer constar que contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la 



 

 

seva notificació. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Acció Social 
 
18. Aprovació de la justificació de la subvenció de les activitats organitzades per 
l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret i de fet 
de la Junta, acorda : 
1. Aprovació de la justificació de la subvenció de les activitats organitzades per 
l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes per l’atorgament d’una subvenció d’import 
de 1.500€ en concepte d’activitats organitzades de l’any en curs que es justifica mitjançant 
instància núm entrada E/6859/2017 de data 28/11/2017. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament  
 
19. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona corresponent al recurs 
material de l’Espai de Debat Educatiu (codi XGL 17/Y/246190), en el marc del Catàleg de 
Serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  
 
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 corresponent al recurs 
material “Assessorament i dinamització d’Espais de Debat Educatiu”, en el marc del Catàleg de 
serveis 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
 

 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Contractació  
 
20. Gestió del servei de zona blava  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer. Donar compte dels comptes d’explotació corresponents als exercicis 2014 i 2015 de 
la societat mercantil concessionària del servei de manteniment, gestió i control de les zones 
d’estacionament regulat per limitació horària de pagament (zona blava) i gratuïtes (zona 
vermella) de l’Ajuntament de la Garriga, informats per l’auditor de comptes Iberaudit 
Kreston MRM, SLP en data 25 de juliol de 2016, on es reflecteixen unes pèrdues de -
11.428,59 euros i -9.324,01 euros, respectivament, no corresponent aplicar el cànon 
variable, previst al plec de clàusules administratives particulars del contracte vigent. 
 
 



 

 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 
 
21.  Liquidació de quotes del curs 2017/18, durant el mes de desembre de 2017, 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 la liquidació del mes de desembre de 2017 de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, d’import 157,47 €, que aplicant les reduccions corresponents queda per l’import de 
110,23 €. 
 

En el mes de desembre s’han concedit les següents reduccions: 

Codi Import reducció Alumnes amb reducció Tipologia * 

301 47,24 € 1 30% 

* Reduccions regulades a l’Annex II “Tarifes reduïdes i tarifació social” de l’Ordenança municipal núm. 

P08 “Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal Les Caliues” 

 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Promoció Econòmica i  Indústria  
 
22. FIRES. FIRA ALTERNATIVA, CALENDARI ANY 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 calendari anual per la celebració de la “Fira Alternativa” consensuat 
per l’associació Art-Aliment 10” i l’ajuntament, corresponent a l’any 2018. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Via pública  
 
23. Llicència ocupació via pública Xurreria Ramos. Període gener-abril 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 llicència d’ocupació de via pública a la Sra. Montserrat Ramos Sánchez 
(Xurreria Ramos) per instal· lar un quiosc xurreria a la plaça de Can Dachs pel període de gener 
a març del 2018 (3 mesos). 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Via pública  



 

 

 
24. Ocupacions de la via pública per parada Tupperware 13-27 de gener 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. Restar assabentats de l’ocupació de via pública per part els dissabtes 13 i 27 de gener 
de 2018, per instal·lar una parada informativa i de venda sobre el producte comercial 
Tupperware, al carrer Centre, a l’alçada de la Biblioteca municipal. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament  
 
25. Acceptació del suport puntual consistent en la subscripció a la revista Vallesos, 
destinada als centres educatius de secundària del municipi a través dels ens locals, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, atorgat per la 
Diputació de Barcelona  
 
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 el suport puntual consistent en la subscripció a la revista Vallesos, destinada 
als centres educatius de secundària del municipi a través dels ens locals, atorgat per la Diputació 
de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament  
 
26. Liquidació de quotes del curs 2017/18, durant el mes de desembre de 2017, de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (EMAD)  
 
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 activitats organitzades al voltant de la commemoració del 79è aniversari 
del bombardeig de la Garriga i de Foment de la Cultura de la Pau. 
Segon. Imputar les despeses al pressupost de l’any 2018, de manera que l’aprovació de les 
activitats ha de quedar condicionada a l’existència del crèdit suficient, amb el següent detall: 
 

• 204 33601 20209 Centre de Visitants. Cànon: 1.046,65 € 
• 204 33602 22799 Projecte recup. Memoria histórica. Professionals: 3.211 € 
• 204 33602 22601 Projecte recup.memòria històrica.Actes protocol·laris: 410 € 
• 208 23100 22799 Programa de cooperació i solidaritat. Empreses i professionals: 

203,57 € 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Esports  
 
28. Aprovació de la justificació de la subvenció de la Penya barcelonista de la Garriga. 
 



 

 

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 justificació de la subvenció econòmica atorgada a la Penya barcelonista de 
la Garriga per un import de 563,83€, import inferior al que calia justificar segons l’adjudicació 
aprovada per resolució d’alcaldia el 9 de novembre de 2017. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Tresoreria  
 
29.  Gestió Recaptatòria de l'Organisme de Gestió Tributària Exercici 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. Aprovar el compte de la gestió recaptatòria corresponent a l'exercici 2017, presentada 
per l'Organisme de Gestió Tributària, ens instrumental de la Diputació de Barcelona, per un 
import total de 3.126.471,03 euros. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans  
 
30. Renúncia voluntària al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca,  
 
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 renúncia de la de tècnic/a auxiliar de Biblioteca que tenia reservat amb 
motiu de l’excedència per cura de fills que li finalitza el dia 3/02/2018 i establir en aquesta 
mateixa data la fi de la relació laboral.  
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Intervenció  
 
31. Sol·licitud Subvencions Catàleg de serveis 2018 de la Diputació de Barcelona  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres assistents, essent 5 els de dret 
i de fet de la Junta, acorda : 
Primer. Sol·licitar les subvencions presentades per les diverses àrees de l'Ajuntament de la 
Garriga que consten a la part expositiva al Catàleg de Serveis de l’any 2018, del Pla Xarxa de 
Governs locals 2016-2019. 
Segon. Facultar la Sra. alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari 
per a la constància i efectivitat del present acord. 
 
 
 

 
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 
Governació  
 
32. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga (AVPC) per a l’exercici 2018 i aprovació del 
pagament avançat del 100% de la subvenció. 
 

 
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 conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de La Garriga i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de La Garriga (AVPC) per a l’exercici 2018 per al 
desenvolupament de les tasques pròpies d’aquesta entitat al municipi de La Garriga. 
 
 
 

 
 


