
 
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 25 de març 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, si procedeix, de l’acta núm. 67/2015 corresponent a la sessió ordinària  del dia 25 de 
febrer  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 febrer de 2015. 
 
 
2. Despatx d’Ofici. 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
 
3. Autorització compatibilitat de personal municipal; senyor FSR. 
ACORD 
Primer. Autoritzar al senyor FSR  per poder exercir com a Professor de l’Escola Municipal de 
Música de Caldes de Montbui, 13h a la setmana, fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de la 
Garriga, mentre 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 revisada 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 de la pròrroga del contracte de serveis de conservació i manteniment dels 
parcs, jardins i espais verds de la Garriga  

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contacte de serveis conservació i manteniment dels parcs, 
jardins i espais verds de la Garriga amb l’Associació per a la integració social del deficient 



 
Viver de Bell-Lloc, per un nou termini de 6 mesos i fins el dia 20 d’octubre de 2015 i amb 
efectivitat des del dia 1 de maig de 2015. 
Segon.- Determinar que el preu màxim previst per a tots els serveis per a la present pròrroga 
serà de 14.956,81 euros mensuals, essent un total pels sis mesos de pròrroga de 88.740,86 IVA 
inclòs, imputables a l’aplicació  402 17100 21000 MED.Parcs i jardins Manteniment del 
pressupost municipal vigent. 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’empresa contractista i emplaçar-la perquè en el 
termini de 5 dies des de la notificació del present acord concorri a les oficines de la secretaria de 
l’Ajuntament per procedir a la signatura del document de pròrroga 
Quart.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del contracte i perquè dugui a 
terme totes les actuacions necessàries per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
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 dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la 

Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers 
ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers aprovats en 
el plenari del consorci de data 4-12-2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, d’acord amb la següent redacció (conforme el text refós que 
s’adjunta com annex). 
Article 1: 
Els ajuntaments d’Aiguafreda,  Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i 
Samalús, Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès constitueixen el 
Consorci, de caràcter local, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació 
de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) a l'empara del que es preveu l'article 87 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 191, 269 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya , els art. 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, Reglament d'Obres, activitats  i Serveis dels ens locals i la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
El Consorci, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers 
(Consorci Teledigital Granollers) queda adscrit a l'Ajuntament de Granollers en virtut de la 
Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de 
l'Administració Local, atenent al criteri de prioritat recollit en l'apartat 2 lletra h) de la 
disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre de Règim de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
Article 5: 
El domicili del Consorci és  Centre Audiovisual – 2 planta- Edifici Roca Umbert – Fàbrica de 
les Arts de l’avinguda Prat de la Riba, 77 de Granollers -08401-.  Per acord del Ple Consorci 
podrà ser modificat el domicili. 
Article 21: 



 
2. El Consorci estarà subjecte al control pressupostari i comptable del Municipi al qual estigui 
adherit, formant part del seu pressupost i incloent-ne en el seu compte general d'acord  a les 
disposicions vigents sobre règim local. 
4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública 
i s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local, i en tot cas estarà subjecte al del 
Municipi al qual estigui adherit. 
Article 22: 
5.  En tot cas, les entitats consorciades exercitaran el dret de separació del Consorci, d'acord 
amb el procediment i efectes regulats als art. 12 i 13 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administratives. 
Article 23: 
2. La dissolució del Consorci produirà la liquidació i extinció del mateix. L'acord de dissolució 
determinarà el liquidador i  com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i en el 
seu cas, a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents, d'acord amb el règim aplicable 
a la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administratives. 
Per a la modificació d'aquests Estatuts es tindrà en compte l'article 14 .6 dels  Estatuts del 
Consorci, en el que estableix que caldrà el quòrum de la majoria absoluta de vots, d'acord amb 
el sistema de ponderació establert en el present article i tenint en compte els membres presents a 
la sessió i els vots delegats 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 
de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats. 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 
dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació 
de Granollers pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Gestió de la Televisió 
Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers, als efectes escaients. 

 
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 inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret  
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
Localret aprovat en l’Assemblea General del consorci celebrada el passat 27-11-14, per tal 
d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb la 
següents redacció (conforme el text refós que s’adjunta com annex). 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
Article 7 



 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 
d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en 
el marc de la normativa local i pressupostària.  
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit 
per ingressar-hi titulació superior en dret. 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de 
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 
fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 



 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i 
de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 
termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de 
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
“Separació del Consorci 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 

dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 
General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
“Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 



 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 
dret en el Consorci. 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 

Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als possibles interessats. 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci Localret pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti 
cap reclamació o suggeriment. 
Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Localret, als efectes escaients. 
 

 
7. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels 

residus del Vallès Oriental. 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat en sessió de Junta General del dia 10 de 
desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic. 
SEGON.- COMUNICAR al Consorci que durant el termini d’informació pública procedeixi a 
l’esmena de les mancances que consten en la part expositiva del present acord, i que en resum 
són: 

1.- Manca de motivació de l’adscripció del consorci al consell comarcal del Vallès 
oriental, per tant, no procedeix legalment, pels motius que consten a l’informe de 
secretaria, la modificació de la redacció de l’article 2 apartat 1 dels estatuts del 
Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que correspon es modificar el 
redactat d’aquest apartat per justificar la seva adequació al que preveu la Disposició 
Addicional Vintena de la LRJPAC-PAC. 
2.- Manca d’empara jurídica per tal que el consell comarcal del Vallès Oriental pugui 
nomenar personal directiu del consorci. 
3.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a totes les previsions contingudes a 
la disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC 
4.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a les previsions contingudes a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, en concret als articles 12, 13 i 14, causes i procediment per a 
l‘exercici de la separació, efectes del ‘exercici del dret de separació i liquidació del 
consorci. 
Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels 
articles 18 i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin 
veure afectats, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova 



 
regulació continguda en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
5.- No previsió de les places secretari/a i interventor/a per a ser cobertes per  
funcionaris/es amb habilitació de caràcter estatal i que s’hauran de proveir 
mitjançant el procediment legalment establert a la normativa vigent. 

TERCER.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 
de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 
QUART.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, als efectes escaients. 
 
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. Modificacions pressupostàries, mitjançant concessió de crèdit extraordinari 
ACORD 
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari per import de 9.000,00 euros que cal 
finançar baixa per anul·lació, d’acord amb el següent detall: 
Despeses que cal finançar: 
Crèdit extraordinari (um: euros) 

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

- 2015.100.92200.46600 ALP. Quotes entitats municipalistes 9.000,00 

             Total crèdit extraordinari:  9.000,00 

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

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.100.92900.22605 ALP.Quotes entitats municipalistes 9.000,00 

 Total crèdit extraordinari 9.000,00 

 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
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. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia-Presidència  relativa a l'aprovació de la 

liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014. 
ACORD 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats 
figura a la part expositiva . 

Segon. Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme, una vegada efectuada la 
seva aprovació. 

Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat a Barcelona i a la Delegació Especial d’Hisenda a Barcelona per al 

seu coneixement, en compliment del que estableix l’article 15.3 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 

d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 

previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

Ho mana i signa la Sra. Alcadessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 
 
 
10 Restar assabentats de l’aprovació i formalització del conveni per la urbanització del 

camí fluvial de la Garriga al Figaró. 
ACORD 
Primer. Restar assabentats de l‘aprovació per part del Consell Comarcal així com de la resta 
d’administracions implicades, Consorci per a la Defensa de la conca del Riu Besòs i els 
Ajuntaments de la Garriga i el Figaró del conveni interadministratiu  per a la recuperació del 
camí fluvial del Congost entre el Figaró-Montmany i la Garriga. 
Segon. Informar que aquesta actuació, que no comporta cap cost per a l’ajuntament de la 
Garriga,  s’haurà d’iniciar abans del dia 1 de juliol de 2015. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
 
11 Adhesió al manifest institucional del 8 de març Dia Internacional de les Dones. 
ACORD 
Primer. Manifestar l’adhesió a la Declaració Institucional de 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones.  
Segon. Donar compte del present acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 
Catalunya i a les entitats de dones de la Garriga. 
 
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. 
 
12. Mocions  
Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA, d’acord i en nom de la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) de rebuig al nou model universitari de graus 3+2. 
 
Primer.-Instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a negar-se a 
implementar el nou model universitari de 3+2. 
Segon.-Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en 
profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a les necessitats dels 



 
estudiants de les classes populars i no als d’una minoria privilegiada. 
Tercer.-Mostrar el rebuig d’aquest ple municipal a les pujades de taxes que han deixat molts 
estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics suficients per seguir o començar 
els seus estudis universitaris. 
No obstant, el Ple decidirà. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  7 vots a favor (3 ACORD-AM, 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E), 2 
abstencions (S.I.) i 8 vots en contra ( 7 CiU i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, desestima  la moció. 
 
 
Moció que presenten els grups municipals del PSC-PM  i S.I.,  referent a les últimes notícies 
rebudes de l’empresa SATI 
 
1. Instar a la Generalitat a aclarir quin va ser el paper que va tenir la societat pública 
AVANÇSA en tot aquest procés. 
2. Instar al administrador concursal a garantir el compliment del pactat amb el comitè d’empresa 
durant les negociacions de liquidació de la empresa. 
3. Dotar de totes les eines i mecanismes possibles que el nostre Ajuntament pugui oferir a tots 
els treballadors i treballadores de SATI, per tal de canalitzar aquelles reclamacions que es 
considerin oportunes, a la societat pública AVANÇSA, a la Generalitat de Catalunya o al 
Govern d’Espanya. 
4. Informar de la situació a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Conselleria d’Empresa i Ocupació, al Director General d’ AVANÇSA i al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. 
 
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 
moció. 
 

13. Precs i preguntes  
 
Prec que formula el grup municipal d’ICV-EUiA sobre l’estat d’alguns aparcaments de 
bicicletes i dels carrils bici. 
 
Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre els problemes d’accessibilitat des del 
pont de can Noguera al nou tram del Passeig 
 
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, 26 de març de 2015  

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


