
 
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS AL PLE 

 
Joaquim Rosell i López, secretari de l’Ajuntament de la Garriga 

 
CERTIFICO 

  
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2015 i, segons consta a 
l’esborrany de l’acta, amb l'assistència de tots els membres de la Corporació, es van adoptar els 
següents acords: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
Aprovació, de l’acta núm. 68/2015 corresponent a la sessió ordinària  del dia 25 de març  de 
2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17  membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova 
l’acta  de la sessió ordinària del dia 25 de març de 2015. 
 
 
2. Despatx d’Ofici. 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i dels acords de 
la Junta de Govern Local. 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
 
3. Autorització compatibilitat de personal laboral municipal; senyor RSO, professor de 
l’EMM (Grup A1). 
 
ACORD 
Primer. Autoritzar al senyor Rafael Sala Ollé per poder exercir com a Professor de l’Escola 
Municipal de Música de Caldes de Montbui, 9 hores a la setmana fora de l’horari de treball a 
l’Ajuntament de la Garriga, mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la part 
expositiva del dictamen. 
Segon. Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del 
demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.  
Tercer. L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball 
establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la 
Garriga. 
Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a 
l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 
Cinquè. Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisable anualment. 
Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari 
de Personal. 

 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 

 
 



 
4. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de 
l’àmbit de l’illa de l’Asil-Hospital 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga 
vigent, en l’àmbit dels carrers La Doma, Llerona, Caritat i Consell, presentada per la Fundació 
Asil-Hospital consistent amb la concreció dels nous paràmetres urbanístics i a la determinació 
de sistema d’equipament de titularitat privada. 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en diari de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a la pàgina web municipal 
amb garantia  de consulta del projecte per aquests mitjans, als efectes de presentació 
d’al·legacions i reclamacions.  
Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
5. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació 
relatiu a les activiatst-esportives en el paratge de Gallicant, promogut per la Societat 
Recreativa Casino de Figaró, S.L. 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Garriga 
vigent, en l’àmbit de la finca propietat de l’entitat esmentada situada en el paratge de Gallicant  
presentat per la societat “Propiedad Casino de Figaró, SL”. 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en diari de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal, al Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a la pàgina web municipal 
amb garantia  de consulta del projecte per aquests mitjans, als efectes de presentació 
d’al·legacions i reclamacions.  
Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
6. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració relatiu a l’encàrrec de gestió 
a l’ajuntament del Figaró Montmany per a la prestació del servei de recollida de residus al 
barri de Gallicant de la Garriga. 
 
ACORDS 
Primer.- Encarregar la gestió de la prestació del servei de recollida domiciliària dels residus 
sòlids urbans del Barri de Gallicant de la Garriga a l’ajuntament del Figaró Montmany d’acord 
amb el text del Conveni-que així mateix s’aprovarà en aquest acord. 
Segon.- Aprovar la formalització del Conveni interadministratiu de col·laboració amb 
l’ajuntament del Figaró Montmany per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió 



 
de gestió del servei de recollida domiciliària dels residus sòlids urbans del Barri de Gallicant de 
la Garriga. 
Tercer.- Aprovar la despesa de 1.589’04€ i imputar-la a l’aplicació pressupostària 402 16210 
22700 MED Serveis de gestió de residus municipals del pressupost municipal vigent. 
Quart.- Donar compte del present acord a l’ajuntament del Figaró Montmany per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
Cinquè.- Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari 
per a la constància i efectivitat del present acord. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 

 
 

7. Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes de 
les ventades produïdes  el passat 9 de desembre de 2014 
 
ACORDS 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a la concessió d’ajuts extraordinaris per pal·liar els 
efectes de les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 2014, per ajudar al finançar els 
costos dels impostos i taxes municipals motivats per les obres de reparació dels desperfectes 
ocasionats. 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, a fi i efecte que s’hi 
puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de la Generalitat, 
i en els mitjans municipals ordinaris. El termini d’informació pública començarà a comptar des 
del dia de la publicació de l’anunci al BOP. 
Tercer.- Disposar que si durant el període d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o 
reclamació, les bases quedaran aprovades de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit 
ulterior i es procedirà directament a la publicació del contingut íntegre de la norma 
reglamentària aprovada. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
8. Modificació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport 
d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga. 
 
ACORD 
Primer.- Aprovar l’ expedient de modificació del contracte de gestió del servei públic recollida 
i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga, pel que fa al 
transport finalista de la fracció de rebuig, perquè la planta de Santa Maria de Palautordera ha 
tancat, essent la nova planta la de Mataró-Centre integral de Valorització de Residus del 
Maresme, fet que representa una reducció d’hores de transport que alhora es tradueix en una 
reducció del cost del servei en 6.998,75 euros l’any, i 583,23 euros al mes. 
Segon.- Establir que la modificació aprovada te efectes 1 de març de 2015, data en que 
efectivament es va canviar de planta finalista de tractament de la fracció rebuig, i per tant es va 
començar a produir la reducció horària indicada en l’apartat primer. 



 
Tercer.- Establir que la factura a presentar per l’empresa concessionària corresponent al mes de 
maig ha de reflectir en partida independent l’abonament corresponent a les mensualitats de març 
i abril. 
Quart.- Notificar a CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, 
adjudicatari del contracte, el present acord, i citar-lo per a la formalització de la modificació 
contractual.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
9. Aprovació del nou conveni amb la Fundació Privada Martí l’Humà d’Estudis 
Universitaris de la Garriga (FUMH) 2015  
 
ACORD 
Primer.- Aprovar el nou Conveni de Cooperació entre la Fundació Privada Universitària Martí 
l’Humà de La Garriga i l’Ajuntament de La Garriga, regulador dels aspectes econòmics, 
logístics i d’ubicació, de formació acadèmica, d’investigació i de promoció d’activitats que 
donin projecció a la Garriga . 
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura del nou conveni i de tots aquells 
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord . 
Tercer.- Aprovar la despesa de 24.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària     del 
pressupost vigent d’aquesta corporació 201 32000 48001 ENS. subvenció entitats educació. FU 
Martí l’Humà 
Quart .- Condicionar l’efectivitat d’aquest conveni a la seva prèvia aprovació per part del 
Patronat de la FUMH. 
Cinquè.-  Establir que el conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura per ambdues 
parts 
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH) de la Garriga. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 S.I. i 2 PSC-PM ) i 3 
abstencions (2 ICV-EUiA i  1 PP),  dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de 
la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
 
10 Devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de gestió 
de l’escola bressol Municipal de la Garriga  
 
ACORD 
Primer.- Aprovar la devolució de l’aval núm. 445749 per l’import de 16.728 euros dipositat en 
concepte de garantia definitiva del contracte de gestió de l’escola bressol Municipal de la 
Garriga a l’empresa Suara Serveis SCCL. 
Segon.- Notificar el present acord a la tresoreria municipal i a l’interessat 

 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 1 PSC-PM per absència (*) del Sr. Carlos Martín, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de 
dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
(*) D’acord amb l’article 64è del ROM (Quan un assumpte determinat que estigui inclòs en 



 
l’ordre del dia d’una sessió afecti un/a regidor/a en l’abast que conté l’article 76 LRBRL, la 
persona interessada ha d’abandonar la sala mentre es discuteix i es vota l’assumpte…), el 
regidor del grup municipal del PSC-PM, Sr. Carlos Martín abandona la sala de plens mentre  es 
discuteix i es vota l’assumpte donada la seva relació laboral amb l’empresa SUARA. 
 
 
11. Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió 
administrativa de les piscines municipals de la Garriga 
 
ACORD 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió administrativa 
de les piscines municipals de la Garriga a l’empresa IGE BCN SL titular del NIF B - 61355616. 
Segon.- Establir que el cànon fix anual que el concessionari ingressarà a l’Ajuntament serà  de 
17.999 euros IVA a banda i que realitzarà les següents inversions indicades en la seva oferta:  

Inversions inicials en equipament i instal·lacions esportives:  
• inversió a realitzar el primer any 229.000 euros  
• Inversió a realitzar durant la resta de la concessió 227.000 euros 

Inversions inicials en instal·lacions tècniques: 
• inversió a realitzar el primer any 339.000 euros  
• Inversió a realitzar durant la resta de la concessió 151.000 euros 

Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari  
Quart.- Emplaçar l’adjudicatari perquè dins del termini de 15 hàbils des del següent a la 
recepció de la notificació del present acord, concorri a formalitzar la signatura del contracte 
administratiu. 
Cinquè- Publicar la formalització del contracte en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Perfil del contractant  
 
El Ple de l’ajuntament per 13 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 PSC-PM i 1 PP) i 4 abstencions 
(2 S.I., i  2 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015.10, modalitat crèdit 
extraordinari i transferències de crèdit 
 
ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de concessió de transferències de crèdit i crèdit extraordinari per 
import de 40.300,00 euros, de la forma següent: 
Transferències de crèdit amb diferent àrea de despesa 
Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: €) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

- 2015.203.33700.48000 CUT.Cineclub.Mostra de Cinema 1.500,00 

- 2015.206.33800.22609 DJP.PAR.Festa Major 30.000,00 

- 2015.205.34100.22609 ESP.Esport Escolar.Festa cloenda 2.150,00 

- 2015.205.34100.22612 ESP.Esport.Escolar.Desplaçaments 1.650,00 

  Total transferències positives de crèdits 35.300,00 

 
 



 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa (unitat monetària: €) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 

baixa 

- 2015.206.92400.22613 PAR.Foment de la participació 1.500,00 

- 2015.301.93200.22708 HIS.DIBA.ORGT.Servei recaptació 33.800,00 

  Total transferències negatives de crèdits 35.300,00 

 
 
Crèdit extraordinari: 
 
Crèdit extraordinari (um: euros) 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de la 
consignació inicial 

- 2015.401.15000.48017 URB.Subvencions ventades 5.000,00 

             Total crèdit extraordinari:  5.000,00 

 
Finançament que es proposa: 
 
Baixa per anul·lació (um: euros) 
 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.301.93200.22708 HIS.DIBA.ORGT.Serveis recaptació 5.000,00 

 Total crèdit extraordinari 5.000,00 

 
Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes 
de la Casa Consistorial. 
Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple de l’ajuntament per 12 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 ICV-EUiA-E) i 2 abstencions 
(PSC-PM) i 3 vots en contra (2 S.I. i 1 PP ) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de 
fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
 
ACORD 
“Resolc: 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018 elaborat per 
aquesta Entitat Local que servirà de base per la elaboració del Programa d’Estabilitat. 
Segon. Trametre el pla pressupostari a mig termini, període 2016-2018 al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
Tercer. Que aquest acord sigui ratificat a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 
davant meu el Secretari, que en dono fe.” 
 



 
Únic. Ratificar el contingut de la resolució de l’Alcaldia de data 20 de març de 2015 relativa a 
l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, corresponent al període 2016-2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
14. Donar compte execució pressupost exercici 2015, primer trimestre 
 
Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015, amb el següent detall: 
a) Execució del pressupost de despeses: 
• Crèdits totals: 15.866.598,32 euros 
• Obligacions reconegudes: 2.130.7358,50 euros 
• Pagaments líquids: 1.756.187,46 euros 
• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 26.751,78 euros 
b) Execució del pressupost d’ingressos: 
• Previsions definitives: 15.866.598,32 euros 
• Drets reconeguts nets: 7.967.731,39 euros 
• Recaptació líquida: 1.428.731,74 euros 
• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 3.766.705,63 euros 
c) Estat del servei del deute:  
• El capital pendent a llarg i curt termini és de 3.563.011,70 euros 
• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,38 % 
• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,73 anys 
d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 11,56 % dels ingressos corrents liquidats 
e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el  22,87 % dels ingressos corrents liquidats 
f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00 % dels drets reconeguts nets per operacions 
corrents 
   (capítols 1 a 5) 
g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 92,77 % i ve determinada per la 
proporció  
    de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 
2015. 
h) Actes d’arqueig previsionals fins a 31 de març de 2015: 
• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 2.463.743,19 euros 
• Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de 

període són 85.844,56 euros. 
Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 
 
 
15 Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al 
període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de 
març de 2015 

 



 
Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat 
Informem: 
 
Primer. Que en data 31 de març de 2014 existeixen obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 
l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 14 factures per import total del 30.438, euros. 
Segon. El període mitjà de pagaments realitzat en aquest trimestre natural respecte a 
l’Ajuntament de la Garriga és de 30,10 dies i en relació  a l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació el seu període mitjà de pagaments realitzat és de 19,64 dies. 
Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 
pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 
pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 
s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 
introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 
• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació 

mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la seva durada no 
podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns. En aquest 
cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en la que té lloc la 
conformitat de la factura. 

• El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà superar 
els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la factura 
(reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de dita 
conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat fora de 
termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data 
de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre 
de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies. 

• En el cas de les certificacions d’obra: 
o La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat 

de la certificació. 
o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 

termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 
prestació del servei. 

o El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar des de 
la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que aquesta data és 
la data d’expedició de la certificació. 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 30 de setembre de 2014, 
fer constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que 
fa a l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 
 
Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret 
635/2014 
Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.  



 
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 
de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 
Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.  
Segon. Legislació aplicable:  
• El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  

• Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat Financera.  

• L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  
• Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  
• Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  
Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors:  
• Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  
• Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  
• Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 
reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 
ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  
D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 
pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 
el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 
pagament.  
Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 
de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.  



 
Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 
635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  
Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 
l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 
Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 
d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 
mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 
l'Administració.  
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 
correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 
cadascuna.  
Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 
resultats:  
Ajuntament. Ràtio operacions pagades: 0,07 dies 
OAMC. Ràtio operacions pagades: -10,36 dies 
Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 
pendents de pagament a final del trimestre:  
Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 
import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 
la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 
refereixin les dades publicades.  
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 
en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  
Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 
l'Ajuntament presenta els següents resultats:  
Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -12,13 dies 
OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -26,31 dies 
Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 
635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 
sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  
Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 
imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 
pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  
En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  
Ajuntament. Període mitjà de pagament: -1,87 dies 
OAMC. Període mitjà de pagament: -13,17 dies 
Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -1,96  dies, inferior al termini màxim de 
pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  
Onzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques.  
Dotzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 
mitjà de pagament legalment previst. “ 
 
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 
 



 
16. Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de suport a als 
familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el 
passat 27 de setembre de 2014.  
 
ACORD 
1. Adhesió al manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als 

familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el passat 
27 de setembre de 2014.  

2. Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques que 
demostrin el seu compromís amb:  

a. El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 
responsabilitats.  

b.  L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es situen en 
el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

3. Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan duent a 
terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

4. Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 
MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de 
violència i de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la participació 
ciutadana com a eina de construcció de Pau. 

5. Traslladar aquest escrit al Govern de Mèxic, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors i 
Cooperació, al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, a la Comissió Interamericana 
de Drets Humans, al Comitè de les Nacions Unides contra les Desaparicions, als familiars 
dels desapareguts de la Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, al Fons Català, al Consell 
municipal de cooperació i a l’Alt Comissionat de la Unió Europea. 

 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
17. Mocions  
 
No se’n presenten. 
 
 
18. Precs i preguntes  
 
No se’n presenten. 
 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa, amb 
l'excepció prevista en l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
s'expedeix el present certificat a la Garriga, 30 d’abril de 2015  

 
Vist i plau       Joaquim Rosell i López   
Meritxell Budó i Pla       Secretari     
Alcaldessa 
 


