
 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
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 de març de 2017   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 de la sessió anterior. 
La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 
l’acta  núm. 94, corresponents al ple ordinari de 22 de febrer de 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 
PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), i 1 abstenció (SI-Solidaritat, per no haver assistit al ple de 22 de 
febrer), dels 17 membres assistents, aprova l’acta  núm. 94, corresponents al ple ordinari de 22 
de febrer de 2017. 
 
2. Despatx d’Ofici 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i 
acords de la Junta de Govern Local 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
3. Autorització compatibilitat de personal municipal funcionari; tècnic auxiliar 
d’informàtica ( grup C-1). 
ACORD 
Primer.- Autoritzar al Sr. Jordi Lladonosa Guillaumet per poder exercir la seva professió en 
l’àmbit privat 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 de 
treball sol·licitats pel Sr. Lladonosa 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 exerceix el Sr. Jordi Lladonosa Guillaumet com a 
tècnic auxiliar d’Informàtica d’aquest Ajuntament. 
Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici professional en l’àmbit 
privat 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 i al Comitè Unitari de Personal.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 
la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
4. Aprovació de l’acta de 22 de febrer de 2017 de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de la Garriga i Figaró-Montmany. 
ACORD : 
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Primer. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la 
Garriga i Figaró-Montmany signada el 22 de febrer de 2017 per les Comissions de Delimitació 
de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Ajuntament de Figaró-Montmany així com pels 
representats de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM i 1 PSC-CP), i 5 
abstencions (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, , 
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 en 
les finques del carrer Centre, 3 i Sant Francesc, 57-59. 
ACORD : 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en les finques 
del carrer Centre, 3 i Sant Francesc, 57-59. 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal, a l’e-Tauler d’edictes de 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. 
Quart. Suspendre, de conformitat amb allò que disposa l’article 73 de la TRLUC,  l’atorgament 
de llicències i autoritzacions urbanístiques i d’activitats en tot l’àmbit de la Modificació del 
PGOM. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 
PSC-CP1 i 1 SI-Solidaritat ), i 1 abstencions (ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
6. Aprovació “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions a entitats esportives  
en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats o actuacions de 
promoció esportiva  a la Garriga. 
ACORD: 
Primer. APROVAR  la modificació de les “Bases reguladores  per a la concessió de 
subvencions a entitats esportives mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar la realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva  a la Garriga 
per a l’exercici 12017 i següents. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat del 17 membres assistents, (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 
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la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
7. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a centre educatius (escoles i instituts) per a la realització 
d’activitats o actuacions dins del programa dels jocs escolars de l’Ajuntament de la 
Garriga. 
ACORD: 
Primer. APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat que tot l’alumnat del municipi de la Garriga 
pugui tenir accés a una pràctica poliesportiva dins del seu centre educatiu, acostar la pràctica de 
l’activitat física a tot l’alumnat de les escoles, en especial al col· lectiu de les nenes i les noies, la 
integració de l’alumnat nouvingut a través de la pràctica esportiva i la transmissió de valors a 
través de l’esport per a l’exercici 2017 i següents.  
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 Si-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet de 
la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
8. Modificació de les “bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a entitats sense afany de lucre per a la realització 
d’activitats o actuacions culturals durant l’any en curs” 
ACORD: 
Primer. APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat promoure les activitats culturals obertes a tota 
la ciutadania de la Garriga que complementin o supleixin els serveis de competència municipal 
de l’àmbit de la cultura o que siguin d’interès públic local per a l’any en curs.  
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P.-PA i 1 SI-
Solidaritat) i 3 abstencions (1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, 
essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
9. Aprovació de les Bases Reguladores per a la Concessió d’Ajuts de llibres i material 
escolar de l’Ajuntament de la Garriga 
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ACORD: 
Primer. Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat donar suport econòmic a la despesa que suposa 
la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi, protegir la 
vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual, així com  fomentar 
el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació i prevenir l’absentisme escolar, durant 
l’any vigent i següents. 
 
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat del 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
10. Aprovació de les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts per activitats de lleure i 
casals d’estiu  i nadal de l’Ajuntament de la Garriga. 
ACORD: 
Primer. Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat afavorir la participació en les activitats de 
lleure i/o casals d’estiu i de Nadal dels infants i joves amb una situació familiar de necessitats 
especials així com també poder treballar de forma preventiva amb els infants i joves de les 
famílies amb problemàtiques socials i/o econòmiques de la població per a l’exercici vigent i 
següents, el text íntegre de les quals és el següent: 
 
SEGON. Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P.-PA,  1 PSC-
CP, 1 Si-Solidaritat i 1 ICV-EUiA) i 1 abstenció (1 C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 
els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
11. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 13 de març de 2017 
ACORD 
Únic. Ratificar el contingut de la resolució de l’Alcaldia de data 13 de març de 2017 relativa a 
l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, corresponent al període 2018-2020. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s 1 PSC-CP i 1 SI-
Solidaritat), 1 abstenció (1 ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (2 C.U.P-PA) dels 17 membres 
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assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
12. Aprovació de la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les obres de 
substitució der les fusteries de l’edifici, afectades per patologies estructurals, de l’Institut 
Manuel Blancafort  
ACORD 
Primer. Declarar l’especial interès o utilitat municipal de l’obres de substitució de les fusteries 
exteriors de l’edifici, afectades per patologies estructurals, de l’Institut Manuel Blancafort 
d’aquest terme municipal. 
Segon. Aplicar una bonificació del 95% a la liquidació tributària número 2016/7770 de la 
llicència d’obra menor corresponent a l’expedient 88/2016 de l’impost sobre construccions, 
instal· lacions i obres per un import de 1.750,29 euros. 
Tercer. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al seu coneixement i efectes. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
13. Acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga per defensar la reducció de ràtios de 25 a 
20 alumnes a P3 a les escoles del municipi 
ACORDS 
Primer. Que l’Ajuntament de la Garriga dugui a terme totes les accions necessàries perquè el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

- Mantingui en funcionament totes les línies i tots els grups. 

- Adeqüi la ràtio per interès general a la demanda de la Garriga amb una ràtio base de 20 
alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió d’alumnat als centres). 

Segon. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera 
d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal i a les escoles de la Garriga. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
14. Adhesió al manifest institucional del 8 de març Dia Internacional de les Dones. 
ACORDS: 
Primer. Adhesió a la Declaració Institucional de 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
“Superem les desigualtats”.  
Segon. Donar compte del present acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
15. Donar compte del decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2017 de modificació dels 
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membres de la Junta de Govern Local. 
 
Es dóna compte del decret d’alcaldia de data 28 de febrer de 2017: 
 
«Vist que en data 30 de juny de 2016 es va dictar resolució d’alcaldia llur part resolutiva era 
del tenor literal següent: 
 
Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 31 de desembre de 2015 de nomenament 
dels membres de la junta de govern local en els termes següents: 
 
Determinar de forma expressa la designació del membre de la Junta de Govern Local amb la 
inclusió d’un regidor de l’oposició amb veu i vot, la qual quedarà integrada pels quatre 
regidors següents : 

• Sra. Neus Marrodán i Torrents  
• Sr. Jordi Calatrava i Adell  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sr. Xavier Bernaldo Cararach (SI-Solidaritat) els propers 4 mesos, de juliol de 2016 a 
octubre de 2016   

 
Segon.- Establir que al mes d’octubre de 2016, seran designats regidors amb veu i vot de 
forma successiva les persones següents: 
 

• Els següents 4 mesos, de novembre de 2016 a febrer 2017, la Sra. Carme Pérez i 
Farrerons (ICV-EUiA-E) 

• Els següents 10 mesos de març  a desembre 2017, el Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s)  

• Els darrers 18 mesos de gener 2018 fins les eleccions de maig de 2019: la Sra. 
Clara Dachs i Bernad (CUP-PA). 

 
Tercer.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la 
Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del 
dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcaldessa. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als membres de la junta de govern local i als 
diferents portaveus dels grups municipals. 
 
Cinquè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 
es celebri. 
 
Vist que en conseqüència a partir del mes de març de 2017, i durant els propers 10 mesos, 
correspon al grup municipal de Ciutadans (C’s) assistir amb veu i vot a les sessions de la junta 
de govern de març a desembre de 2017. 
 
Vist que el Sr. Ángel Guillén i  Deu  és l’únic  representant del seu grup d’acord amb el resultat 
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electoral  del 24 de maig de 2015. 
 
Vist que en conseqüència cal donar formalitat a aquesta designació mitjançant una nova 
resolució d’alcaldia. 
 
Ateses les facultats i atribucions que em concedeixen els articles  53, 54 i 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i allò que disposa l’article 42 del R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
R E S O LC  : 
 
Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 30 de juny de 2016 de nomenament dels 
membres de la junta de govern local en els termes següents: 
Determinar de forma expressa la designació del membre de la Junta de Govern Local amb la 
inclusió d’un regidor de l’oposició amb veu i vot, la qual quedarà integrada pels quatre 
regidors següents : 
 

• Sra. Neus Marrodán i Torrents  
• Sr. Jordi Calatrava i Adell  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) els propers 10 mesos, de març  a desembre 2017 
 

Segon.- Establir que al mes de desembre de 2017, seran designats regidors amb veu i vot de 
forma successiva les persones següents: 
 

• Els darrers 18 mesos de gener 2018 fins les eleccions de maig de 2019: la Sra. 
Clara Dachs i Bernad (CUP-PA). 

 
Tercer.- Notificar personalment la present resolució al Sr. Ángel Guillén i Deu, que es 
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de 
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment 
publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcaldessa. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució als membres de la junta de govern local i als 
diferents portaveus dels grups municipals. 
 
Cinquè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es 
celebri. 

 
I perquè així consti, ho mana i signa la Sra. Alcaldessa accidental en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament,  de la qual cosa el secretari en dona fe. Signat Neus Marrodán i 
Torrents=alcaldessa accidental i Joaquim Rosell i López=secretari» 
 
El Ple resta assabentat.  
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16. Informes de l’alcaldia  
 
No hi ha assumptes per informar al ple. 
 
17.  Mocions  
 
Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular per abaixar les ràtios i deixar de 
massificar les aules específicament a  P3 
 
ACORDS: 
L'Ajuntament de La Garriga durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 

• Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. 
• Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base 
de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual 
s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima). 
• Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera 
d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escoles del municipi ,a les AMPES 
de la Garriga i a la FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya) . 

 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova retirar la moció. 
 
 
Moció  que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA, d’aplicació del manual de bones 
pràctiques de contractació  en el sector musical 
 
ACORDS: 
1. Fer valer la relació contractual entre els i les artistes i qui contracti els seus serveis descrita 

en el manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical pel que fa als 
espectacles que promogui l’ajuntament. 

2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones pràctiques de 
contractació en el sector musical en els espectacles públics del poble, incentivant l’aplicació 
del manual per part de promotors privats i associacions cultural, si cal subvencionant 
projectes que ho requereixin. 

3. Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació femenina. 
4. Vetllar per la dignificació de la professió i de les persones que configuren el sector musical. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova retirar la moció 
 
 
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per prendre mesures per fer front als 
casos de cobraments indeguts en l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i modificació de l'ordenança fiscal I-05. 
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ACORDS: 
 
Primer. Un cop el Tribunal Constitucional declari inconstitucional la normativa de caràcter 
estatal que preveu la subjecció a l'impost en els casos en què no hi hagi hagut objectiva i 
realment un increment de valor dels terrenys, que per part d'aquest Ajuntament es disposin 
mitjans materials i humans mitjançant els quals els contribuents de la Garriga afectats puguin 
reclamar a través del procediment de reclamació de devolució d'ingressos indeguts les quantitats 
que corresponguin en concepte d'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana. 
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una 
Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades 
en concepte de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 
 
El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 Si-
Solidaritat ) i 3 abstencions (2 C.U.P-PA i 1 ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 
 
 
Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, de retorn de la línia de P3 de l’escola 
Giroi. 
 
ACORDS 
 
Primer. – Reclamar que el govern de la Generalitat retorni el grup de P3 suprimit al curs passat 
a l’escola pública Giroi, d’acord amb la reivindicació de la comunitat educativa pública del 
nostre país, de grups d’educació infantil amb ràtios de com a màxim 20 alumnes per classe. 
 
Segon.- Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al marc unitari de la comunitat educativa, a les AMPAS de les escoles públiques de 
la Garriga i també a les direccions d’aquestes escoles públiques. 
 
El Ple de l’Ajuntament 3 vots a favor  ( 2 C.U.P-PA i 1 ICV-EUiA-E) i 14 abstencions  (7 CiU, 
4 Acord+ERC-AM, 1 C’s, 1 PSC-CP  i 1 SI-Solidaritat), dels 17 membres assistentes, essent 17 
els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 
 
 
Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E  per exigir a la Generalitat de 
Catalunya el compliment de la legislació vigent en relació al finançament de les escoles 
bressol municipals. Així com el pagament de les quantitats no satisfetes al nostre ajuntament 
i que han estat destinades al finançament de les escoles concertades. 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Reprovar al Govern de la Generalitat i en especial a la Conselleria d’Ensenyament, 
per l’actitud continuada i pel menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc 
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competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de 
les escoles bressol. 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost del 
departament d’Ensenyament per l’any 2017 una partida específica i amb la suficient dotació 
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal tal i com 
estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a 
la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la 
participació acordada per la Generalitat i la representació del món local: l’ ACM (Associació 
Catalana de Municipis) i la FMC  (Federació de Municipis de Catalunya),  recuperant com a 
mínim el finançament del 2010. 
 
Tercer.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les 
entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressol de titularitat municipal 
incomplerts des de l’any 2011. 
 
Quart.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i 
acceptades, relatives al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal. 
 
Cinquè.-  Demanar que el Govern Municipal faci el càlcul de la totalitat de l’import que hauria 
d’abonar la Generalitat a l’Ajuntament de la Garriga, per l’incompliment dels acords de 
finançament  de les Escoles Bressol Municipals des de l’any 2011 fins el dia d’avui, i exigeixi la  
seva devolució. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges,  a tota la 
comunitat escolar, a l’AMPA de l’escola bressol municipal de la Garriga. 
 
El Ple de l’Ajuntament per 5 vots a favor (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), 1 
abstenció (1 SI-Solidatitat) i 11 vots en contra (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,) dels 17 membres 
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, desestima  la moció. 
 
 
Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, per reclamar que la Garriga passi a la 
zona 3 del mapa de transport públic 
 
ACORDS 
 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer una modificació del Mapa de Transports 
Públics i incloure la Garriga, dins de la Zona 3 d’aquest mapa, per aplicar-ho a partir de l’1 de 
Gener del 2018, quan entrarà en vigor la resta de canvis del Mapa de Transports Públics.   
 
Segon. Informar d’aquests Acords, a la Generalitat de Catalunya, a la Associació Metropolitana 
de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a les Associacions Municipalistes, al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i a la Plataforma PQ No Ens Fotin el Tren,   

 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA), essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la moció. 
18. Precs i Preguntes  
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Prec que presenta el grup municipal de la CUP-PA per tal de conèixer la implementació de 
les polítiques d’igualtat acordades a diverses mocions 

• Que se’ns detalli per escrit el desenvolupament de les accions que es relacionen a 
continuació, vinculades als acords presos a les mocions aprovades ja que desconeixem 
si s’ha realitzat el seu compliment: 

• Estat de la qüestió del Pla Intern d’Igualtat. En cas que la fase de diagnosi estigui 
acabada, demanem que se’ns lliuri l’informe definitiu. Conèixer les estratègies de 
negociació col·lectiva que es duran a terme per realitzar el Pla d’Acció. 

• Conèixer el nombre de criteris d’igualtat dona-home que s’han afegit als plecs de 
clàusules administratives. 

• Saber si s’ha demanat l’elaboració del Pla Local d’Igualtat de Gènere a la Diputació de 
Barcelona, catàleg 2017. Quan es rebi l’acceptació, en cas d’haver fet la sol·licitud, 
demanaríem que se’ns informés i s’inclogués a l’oposició en tot el procés de treball.   

• Nombre de formacions que s’ha realitzat als i les Agents Cíviques i al cos de Policia 
Local per la detecció, als carrers de la Garriga, de publicitat sexista o altres 
representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista.  

• Estat de la qüestió del reglament municipal que explicita els elements necessaris per 
evitar la publicitat sexista i la propaganda amb continguts que facin referència a la 
cosificació de les dones, la reproducció dels rols tòxics de gènere i la submissió de les 
dones en les seves diferents expressions.  

• Conèixer les estratègies que s’han utilitzat per incentivar a la ciutadania i entitats a 
vetllar per la paritat en els esdeveniments públics com ponències, càrrecs corporatius i 
altres espais històricament masculinitzats. 

• Nombre de tallers que s’han realitzat als diversos centres educatius o espais de 
l’educació no formal en matèria d’igualtat dona-home i eradicació de la violència 
masclista, segons tipologia de tallers, centre/espai on s’ha realitzat i alumnat destinatari. 

 
Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans per conèixer l'estat de les propostes que 
l'equip de govern ens va acceptar per formar part dels pressupostos 2017 
 
Formulem el següent prec: 

• Que se'ns informi d'en quin punt es troben les cinc propostes mencionades als atesos. 
• Que es convoqui de manera urgent la reunió de seguiment, ja no solament de les 

propostes pressupostàries, sinó que també del seguiment de les mocions. 
 
Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre manteniment de la xarxa ciclable: 
 
Formulem el següent prec: 

• Que es reparin les deficiències assenyalades, activant la partida prevista en el pressupost 
municipal, i es faci un adequat manteniment de la xarxa ciclable de marea periòdica. 

 
Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre emissions de fums a les 
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instal·lacions de l'empresa Tamayo 
 
Formulem el següent prec: 

• Que l'Equip de Govern informi sobre la composició del fum producte de les emissions 
que fa l'empresa Tamayo, i per tant se sàpiga el grau de toxicitat que puguin tenir. 

• Que l'Equip de Govern faci el control periòdic i la informació pública corresponent 
sobre el tipus d'emissions d'aquesta empresa. 

 
Prec que formula el grup municipal del PSC – CP de la Garriga sobre els plafons instal·lats a 
la via pública  
 
Formulem el següent prec: 

• Se’ns informi quantes cartelleres d’aquest tipus, es tenen pensat instal·lar a tot el 
municipi? 

• Que es consensuï a la propera comissió de Territori la ubicació de la resta de plafons, 
amb la resta de partits de la oposició 

 
Prec que presenten els grups de CUP, Ciutadans, PSC–CP i SI-Solidaritat de la Garriga 
sobre la Fira de la Botifarra 

Formulem el següent prec: 
• Que se’ns trameti el conveni que s’ha signat amb l’empresa Distribucions Taqui, per a 

patrocinar l’Espai Gastronòmic de la Fira de la Botifarra i les Jornades Gastronòmiques 
de la Botifarra.  

• Que se’ns expliqui els criteris pel que poden participar alguns establiments a l’Espai 
Gastronòmic i d’altres establiments no se’ls ha convidat a participar.  

• Que se’ns donin explicacions del motiu pel qual els productors de la Garriga, no volen 
participar a l’espai de Cansaladers.  

• Que se’ns faci informe de la liquidació econòmica que fan els comerços que s’ubiquen a 
la Fira Alternativa del centre de la Garriga, durant la Fira de la Botifarra.  

 
Preguntes escrites 
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC – CP de la Garriga sobre l’asfaltat de la 
N152 B 
 
Formulem la següent pregunta 
• Per quin motiu no s’han arranjat tots els sots del tram que demanava el grup municipal del 

PSC-CP i que s’havia compromès el govern municipal arranjar?  
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC – CP de la Garriga sobre el seguiment del 
deute de la Generalitat de Catalunya 
 
Formulem la següent pregunta 
• Quines mesures ha pres l’Equip de Govern per a complir els acords d’aquella moció i 

reclamar el deute que té pendent la Generalitat de Catalunya amb els garriguencs i 
garriguenques? 

• Quines han estat les respostes de la Generalitat de Catalunya, a les peticions de 
l’Ajuntament de la Garriga?  
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Preguntes orals 
 
Preguntes orals  que formula  la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

• En relació a Can Luna, voldríem saber  detalladament quina és la situació actual. Fa 
molts mesos que es va fer el procés participatiu  i no veiem que s’activin les obres de la 
sala polivalent. Per quan està previst?. Quan o com es decidirà el model de gestió 
d’aquesta sala i el futur equipament de Can Luna?. 

• Les pluges del cap de setmana passat han arrossegat algunes pedres del pas que es va 
construir per travessar el riu en el camí fluvial de la Garriga a Figaró. Volem saber si hi 
ha prevista una partida de manteniment ?. Es pensa reconstruir, entenent que és un greu 
problema de seguretat?. 

 
Pregunta  oral   que formula  el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la 
C.U.P-PA: 

• Com està la preparació del ple sobre l’estat de la Garriga, tenint en compte que s’havia 
de decidir el format, el contingut, la data, el lloc i que havia d’haver-hi una part 
participada?. 

 
Pregunta  oral   que formula  el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

• Revisant els acords de la Diputació de Barcelona, hem vist que hi ha un acord en què 
diuen que ens donen una subvenció de 32.000,00€  per fer el Pla de mobilitat. Volem 
saber si ho podem parlar a la comissió de participació per veure si el Pla de mobilitat es 
farà de forma participada amb tota la ciutadania o si es farà a nivell tècnic. 

•  
Pregunta oral  que formula  la Sra. Carme P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-
EUiA-E: 

• Assabentats que el Consell Comarcal del V.O ha acceptat la proposta del Diputació de 
Barcelona, de convertir el camí que hi ha entre  Llerona i la Garriga com a carretera de 
la Diputació, voldríem saber de quin camí es tracta ?» 

 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa s'expedeix 
el present certificat a la Garriga, 27 d’abril  de 2017   

 
Vist i plau       Joaquim Rosell i López   
Meritxell Budó i Pla       Secretari 
Alcaldessa  
Signatures electròniques a peu de pàgina. 
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