
 
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 25 de gener 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 sessió anterior. 
La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 
l’acta  núm. 92 corresponent al ple ordinari de 21 de desembre de  2016. 

 
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 l’acta  núm. 92, corresponents al ple ordinari de 21 de desembre de 2016. 
 
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. Aprovació massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del 

personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2017. 

 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga per a 
l’exercici 2017 en els següents termes: 

• Massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga: 2.636.943,65€, que 
està conformada per les retribucions bàsiques, complementàries i extraordinàries, 
formació i acció social (exercici 2016) del personal laboral de l’Ajuntament i el 
contractat en el marc dels Plans d’Ocupació Municipal. 

• Massa salarial de l’entitat Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la 
Garriga: 90.465,85€, que està conformada per les retribucions bàsiques i 
complementàries, formació i acció social (exercici 2016) del personal laboral de 
l’OAMC. 

Total massa salarial personal laboral exercici 2017: 2.727.409,50€. 
Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, i 1 
SI-Solidaritat PSC-CP ),  i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E)  dels 17 membres assistents,  essent 17 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les 
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comarques del  Vallès Oriental i el Vallès Occidental , per a la prestació conjunta del 

servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis. 

 

ACORD 
Primer. Aprovar el contingut de la minuta i l’adhesió al Conveni de Coordinació intermunicipal 
entre els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, la Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Palau Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campcentelles, Santa 
Maria de Martorelles, Santa Perpetua de la Mogoda, Sentmenat i la Garriga per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis. 
Segon. Notificar el contingut del present acord als ajuntaments signant del conveni de referència 
així com al gremi de taxistes de la Garriga. 
Tercer. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari 
per a la constància i efectivitat del present acord mitjançant la signatura del conveni esmentat. 
 
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. 
 
 
5. Adhesió institucional al manifest “Casa Nostra Casa Vostra”. 

 

ACORD 

Primer. Adhesió al manifest “Casa Nostra, Casa Vostra”. 

Segon.  Fer arribar la nostra adhesió a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” amb la 
signatura del manifest a través de la pàgina web  www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest. 
 
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. 
 
 

6. Donar compte de les notes de reparament corresponents a l’exercici 2016 

 
L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de les notes de reparament de la Intervenció 
corresponents a l’exercici 2016, segons el següent resum: 
 
Identificació  Data Informe Identificació expedient administratiuMotiu 
2016.01   20.01.2016 Conveni col·laboració 

Fundació Pau Casals 
L’expedient no ha estat lliurat a 
la Intervenció amb la suficient 
antelació per la preceptiva 
fiscalització. 

2016.02 09.02.2016 Aprovació projecte 
repartiment kits de suport 
social (Creu Roja) 

Omissió de fiscalització prèvia 

2016.03 21.09.2016 Contracte menor mixt 
d’obra i subministrament 
per la construcció d’un 
parc infantil adaptat al 
parc de la Sínia 

No s’han seguit els tràmits 
oportuns en l’adjudicació del 
contracte, suposant l’omissió de 
tràmits essencials en el 
procediment contractual 

2016.04 28.09.2016 Antiguitat reconeguda en Omissió en l’expedient de 
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altres administracions 
públiques als efectes 
administratius de caràcter 
econòmic així com els 
meritats amb les quanties 
establertes en la normativa 
estatal per al subgrup C1 
de la Policia Local 

requisits o tràmits essencials 

2016.05 
2016.08 
2016.10 

19.10.2016 
29.11.2016 
30.12.2016 

Relació d’obligacions 
reconegudes aprovada per 
la Junta de Govern Local 
de data 24 d’octubre de 
2016, 5 de desembre de 
2016 i 30 de desembre de 
2016 

Les factures no es troben 
incloses en cap contracte vigent 
de subministrament de vestuari 
 
Posteriorment s’ha emès 

informe per l’àrea responsable 

motivant la necessitat 

inajornable de compra de 

vestuari (s’inclou dit informe a 

l’expedient) 

2016.06 28.10.2016 Aprovació convocatòria 
del procediment selectiu 
per a la provisió d’una 
plaça tècnic/a mitjà/na de 
contractació 

Procediment d’omissió de 
fiscalització prèvia d’aquest 
expedient 

2016.07 02.11.2016 Aprovació convocatòria 
del procediment selectiu 
per a la provisió d’una 
plaça de tècnic/a mitjà/na 
de joventut 

Procediment d’omissió de 
fiscalització prèvia d’aquest 
expedient 

2016.09 
2016.05 

19.12.2016 
19.10.2016 

Relació d’obligacions 
reconegudes aprovada per 
la Junta de Govern Local 
de data 19 de desembre de 
2016 i 24 d’octubre de 
2016 

Factura que incompleix l’article 
60 apartat f) del TRLCSP on e 
preceptua que els ens locals no 
poden contractar amb les 
empreses dels membres electes 
o personal al servei de la pròpia 
corporació local. 

 
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat 

 

 

7. Informes de l’alcaldia  

 
No hi ha assumptes per informar al ple. 
 
 
8. Mocions  

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de SI-
Solidaritat, en suport a la campanya «Bombes d’impunitat»  
 
ACORDS: 
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Primer: Adherir-nos al manifest «Bombes d’impunitat» i donar suport a les entitats que el 
subscriuen també en el moment de la seva presentació als consolats d’Alemanya i Itàlia a 
Barcelona i a les quatre seus del govern civil en territori català. 
Segon: Formular, en col·laboració amb les associacions populars del territori, demandes 
concretes de rescabalament (a tall d’exemple: reconstrucció d’escoles, hospitals o altres 
infraestructures civils destruïdes per les tropes agressores durant la guerra o restitució de 
propietats confiscades o iniciatives solidàries amb pobles en guerra com a compensació pels 
danys morals i humans...) 
Tercer: Activar els propis serveis jurídics per estudiar possibles demandes per la via civil o 
contenciosa administrativa. 
Quart: Comunicar  als impulsors de la campanya l’aprovació d’aquest acord. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-
Solidaritat, 1PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E ),  i  1 vot en contra (C’s), dels 17 membres assistents,  
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 
 
 
Moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió de SI-Solidaritat, per a la 
desmilitarització i renaturalització del parc natural del Montseny en suport a la campanya 
recuperem el cim! 
 
ACORDS: 

Primer: Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de 
comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la 
titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui. 
Segon: Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i 
d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del 
Parc Natural del Montseny. 
Tercer: Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya i a la 
campanya Recuperem el Cim!. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-
Solidaritat, i 1 ICV-EUiA-E ),  i  2 vot en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), dels 17 membres 
assistents,  essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 
 
 
Moció, que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA,  de suport institucional al 
referèndum d'autodeterminació de Catalunya 
 
ACORDS: 

Primer: Que el Plenari de l'Ajuntament de la Garriga mostri el seu ferm compromís amb el 
Dret d'Autodeterminació dels Pobles. 
Segon: Que l'Ajuntament de la Garriga faci públic el seu suport institucional al referèndum 
d'autodeterminació que ha de celebrar-se a Catalunya com a molt tard del setembre de 2017. 
Tercer: Que l'Ajuntament de la Garriga es posi a disposició del govern de la Generalitat i del 
Parlament de Catalunya per tal de col·laborar i facilitar amb tots els mitjans possibles l'execució 
del referèndum d'autodeterminació. 
Quart: Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Pacte Nacional pel Referèndum. 
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El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,  2 C.U.P-P.A i 1 SI-
Solidaritat)  1 abstencions (ICV-EUiA-E)  i 2 vots en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), 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, per el reconeixement dels drets del 
personal auxiliar d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives 
especifiques 
 
ACORDS 
Primer- Demanar el suport dels grups municipals de l’ajuntament de la Garriga, a les 
reivindicacions laborals del sector de les vetlladores i els vetlladors davant el departament per 
les pèssimes condicions laborals que està patint el col· lectiu. 
Segon- Donar suport a  la demanda que fan d’un vetllador/ora per centre amb el total d’hores 
lectives (25 o 30) independentment de que siguin necessàries més hores i el reconeixement de 
l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta de personal d’educació  contractat pel departament, 
i que això doni seguretat laboral i estabilitat als nostres vetlladors i vetlladores. 
Tercer- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’ensenyament, a les federacions d’educació dels sindicats CCOO, i UGT, als grups del 
Parlament de Catalunya, al consell Municipal d’educació i a totes les direccions i AMPA dels 
centres educatius de la vila. 
 
El Ple de l’Ajuntament per 8 vots a favor (4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A, 1 PSC-CP, i 1 
ICV-EUiA-E), i 9 abstenció (7 CiU, 1 C’s i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres assistents, essent 
17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 
 
 
Moció, que presenta el grup municipal del PSC-PA amb l’adhesió de SI-Solidaritat i 
Ciutadans,  per reclamar l’obertura nocturna del CAP 
 
ACORDS 
Primer- Demanar al Govern de la Generalitat que reconsideri el tancament nocturn del nostre 
CAP  
Segon-Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups del 
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i a la direcció del CAP de la Garriga. 
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 
C.U.P-P.A, 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 moció. 
 
 
Moció, que presenta el grup municipal del PSC-PA, per reclamar la reducció de l’IVA  a les 
factures dels subministres 
 
ACORDS 

Primer. Demanar al Govern Central que faci un Decret on quedi reflectit que les despeses que 
tenim les famílies per subministres, siguin considerades de primera necessitat.  
Segon. Demanar al Govern Central que d’aquesta forma, redueixi l’Impost del Valor Afegit, 
dels subministres i apliqui el gravamen super reduït del 4%.           
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Tercer. Traslladar aquest acord al Gobierno Central, als grups del Congrés dels Diputats, als 
Grups del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i a les Plataformes de la PAH i a 
la Aliança Contra la Pobresa Energètica. 
 
El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM,  1 PSC-CP, 1 SI-
Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 3 abstenció (2 C.U.P-P.A , 1 C’s), dels 17 membres assistents, 
essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 
 
 
9.  Precs i preguntes  

 

Precs 

 
Prec que presenten  els Grups Municipals del PSC – CP, Si-Solidaritat i C’s, de la Garriga 
sobre l’acord del seguiment dels acords de mocions anteriors.  
• Que l’Equip de Govern faci efectiu l’acord de ple de fer el seguiment dels acords de totes 

les mocions aprovades pel Plenari de l’Ajuntament de la Garriga  

 
Prec que presenten  els  Grups Municipals del PSC – CP i C’s  de la Garriga sobre els canvis 
en el servei de la línia regular d’autobusos.  
• Que continuï vigent l’anterior  horari i que s’estudiï   el servei i possibles millores pels 

usuaris de la Garriga.  
• Que l’Ajuntament informi adequadament dels canvis que s’ha produït en el servei fins que 

no estigui revertit.  
 
Preguntes escrites 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E 
Atès que des del sindicat CCOO s’està fent una campanya per detectar la presència d’uralita en 
el centres escolars.  Fet que considerem molt oportú i necessari ja que aquest material que s’ha 
utilitzat molt, té efectes perniciosos per a la salut. Demanem que l’equip de govern ens informi a 
quins centre d’ensenyament públic hi ha presència d’aquest tipus de material. Així com també 
en instal·lacions municipals. 
 
Preguntes orals 
 
Pregunta oral  que formula  la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1-Voldríem saber quan tenen previst activar els espais d’expressió ciutadana a la 
Garriga, per tal de dur a terme l’acord del Ple de juliol de 2016? 

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

2- Atès que aquest enguany fa 140 anys del naixement i 80 de la mort de Manuel 
Joaquim Raspall, hi ha previstos actes o esdeveniments per a recordar aquesta doble 
efemèride?. En cas afirmatiu, se’ns en poden avançar algunes?. 
3 -Tenim cap més notícia de l’auditoria urbanística? 

 
Preguntes  orals  que formula  el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de la C.U.P-
PA: 
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1- Al passatge Gubern, entre Calàbria i Figaró, quan s’acabin les obres al costat del bar 

de l’Illot, quedarà obert novament el pas de persones. És un tram sense il· luminació 
i de tant en tant potser haurien de passar també els serveis de neteja . La pregunta és 
si està previst il· luminar-ho adequadament.  

2- Volem saber si els problemes d’incivisme a la via pública amb els excrements de 
gos no recollits pels amos continua. Ens van dir que al 2017, donat que es 
pressupostaria i de fer està pressupostada la partida, s’iniciarien les proves d’ADN 
per solucionar les conducte incíviques relacionades amb aquesta matèria. A dia 
d’avui no sabem quan tenen previst començar a aplicar aquest procediment i volem 
saber si ens ho poden dir.  

3- A les darreres setmanes hem tingut a la Garriga episodis de xemeneies que han 
cremat i han hagut d’intervenir els bombers i no sé si hauria alguna manera de què 
l’ajuntament pogués controlar,  avisar els propietaris o fer alguna campanya perquè 
mantinguin netes les seves xemeneies. No sé si això es podria fer, no ja de cara a 
aquest any, però si de cara a l’any vinent.  

4- Finalment, del compliment de la sentència que l’obliga a posar la bandera 
d’Espanya al balcó de l’ajuntament en continuem sense saber res, tot i que el 
termini per col·locar-la ja ha caducat. Com no ens respon mai li farem a cada ple la 
mateixa pregunta fins que ens doni una resposta adequada. Quan donarà 
compliment a la sentència?.  

 
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, 6 de febrer  de 2017   

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