
 
  

 
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 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 
18 DE GENER DE 2018 

 
 

 
 
ÀREA FUNCIONAL 
Recursos Humans 1334/2017  
 
2. Pròrroga excedència per cura professora 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 la pròrroga de l’excedència voluntària per cura de fills de la professora 
EMAD a partir del dia 04/02/2018 i fins el dia 30/06/2018. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Via pública 1604/2017  
 
3. Sol·licitud parada annexe al mercat per via ocupacional dissabtes dies 13,20, i 27 de 
gener  2018 EL RACO DE LA TXUS  
 
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 a la zona annexa al mercat per 
part de la Sra. Txus Fernàndez Rodríguez, en representació de la botiga El Racó de la 
Txus, amb una parada de venda dels productes propis de l’establiment, els dissabtes 13, 20 
i 27 de gener de 2017. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Esports 31/2018  
 
4. APROVACIO DE LA RELACIO COBRATORIA DELS REBUTS DE LES 
ACTIVITATS DE KARATE I GIMNASTICA D'ADULTS DEL MES DE GENER 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 la relació cobratòria corresponent al mes de gener de 2018 de l’activitat 
de karate, de 74 valors i d’un import de 1.841,65€ que es comptabilitzaran al concepte 
pressupostari 205 34300 ESP. P03 Preu públic. Karate. 

 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Serveis Jurídics 1808/2017  
 
5. Procediment judicial ref 1042/2013 D4 Conflicte col lectiu  
 
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. Donar compte a la Junta de Govern Local de la declaració  de la caducitat de la 
instància en el judici  acordada per Decret 673/2017 de 14 de desembre de 2017 del  
Lletrat de l’administració iniciat per Rafael Bernabé Pérez en qualitat de President del 
Comitè d’empresa, contra aquest Ajuntament, Conflicte Col·lectiu 1042/2013-D4 en 
relació a la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012,  seguit davant del 
Jutjat Social núm. 3 de Granollers per desistiment de la part actora. 
Segon. Donar la publicitat corresponent al portal de transparència. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL:  
Àrea de Secretaria SSJJ 62/2018 
 
6. Donació compte de declaració de caducitat d’ofici del recurs contenciós administratiu 
interposat per Santiago Cutura Albalate i Herminia Aldavó Pineda, 475/2010 Y, seguit 
davant del Jutjat del contenciós administratiu 2 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. Restar assabentats de  la declaració d’ofici de caducitat acordada per Decret 
54/2017 de 31d’octubre de 2017 de la Lletrada de l’administració de justícia del Jutjat 
contenciós administratiu 2 de Barcelona del recurs contenciós administratiu interposat 
per Santiago Cutura Albalate i Herminia Aldavó Pineda, 475/2010 Y, contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició interposat contra la Resolució de l’Alcaldia 
de 30/3/10 per la qual es desestimen les al· legacions formulades pel Sr. Santiago Cutura 
Albalate en l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a la Sra. Alba Ballús 
i Galvany en relació a les obres realitzades en la finca del carrer Calàbria núm. 96 i carrer 
Torrent de la Cova, 6 d’aquesta població 
Segon. Donar la publicitat corresponent al portal de la transparència. 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
Ensenyament 1840/2017 
 



 
7. Aprovació de la sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de l’autorització a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) del perfil 
professional de Creació d’Objecte i Moble dins el cicle formatiu de grau mitjà de 
Reproduccions artístiques en fusta  
 
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 sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de l’autorització a l’Escola Municipal d’Art i Disseny del perfil professional de 
Creació d’Objecte i Mobles dins el cicle formatiu de grau mitjà de Reproduccions 
artístiques en fusta. 
Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 

 
ÀREA FUNCIONAL 
OAC 122/2018  
 
8. Relació de les variacions del padró municipal d'habitants dels mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre de 2016  
 
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 del nombre total d’habitants del municipi de la Garriga de l’1 
de setembre al 31 de desembre de 2016 d’acord amb el següent detall: 

 
− Total habitants setembre de  2016: 15.946           
− Total homes: 7.724 
− Total dones: 8.222      

       
− Total habitants octubre 2016:  15.979                
− Total homes: 7.739                 
− Total dones: 8.240 
 
− Total habitants nombre 2016: 15.996               
− Total homes: 7.747               
− Total dones: 8.249 
 
− Total habitants desembre 2016: 15.990               
− Total homes: 7.752              
− Total dones: 8.238 
 

 
 

 
 


