
 
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 26 d’abril 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. Acord sobre la formalització de les actes de ple amb vídeo-acta 

ACORD 
Primer. Establir que les sessions plenàries es gravaran en suport informàtic de conformitat amb 
les consideracions de la part expositiva. La gravació haurà d’incorporar la signatura electrònica 
de la persona que ocupi la Secretaria de l’Ajuntament, a qui correspondrà la custòdia dels 
suports i dispositius de gravació, i formarà part inseparable del document de la sessió. 
Segon.  Establir que les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament es recolliran en un 
document electrònic amb dos suports i formes diferents: 

 

Una part en format de text que contindrà tots els requisits previstos als apartats a)  

b) i c) de l’art. 41. Reglament orgànic municipal és a dir: 

 

� a. Tipus de sessió (ordinària o extraordinària) i lloc de celebració, 

data i hora en què comença i s’aixeca. 

�  b. Relació d’assistents. 

�  c. Relació de matèries debatudes, vots emesos i acords adoptats. 
 

Una part en format d’àudio que recollirà la gravació íntegra de la sessió i donarà 

fe de totes les intervencions que s’hi hagin produït, per tal de donar compliment al 

requisit previst a l’apartat. d) del mateix article 41, és a dir:  

� Relació resumida de les opinions emeses i incidències esdevingudes. 
Aquesta part s’integrarà en el Llibre d’actes a què fa referència l’art. 42 del ROM. A cada acta 
s’afegirà també una diligència per indicar que s’hi incorpora l’arxiu d’àudio a què fa referència 
l’apartat següent 
Tercer. Determinar que les actes, en el doble format de text i d’àudio, es faran públiques a la 
pàgina web de l’ajuntament un cop aprovades. 
Quart.  Incorporar aquestes determinacions sobre la videoacta en el nou ROM als efectes legals 
i reglamentaris. 
 
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.  
 

2. Aprovació acta de la sessió anterior. 

La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 
l’acta  núm. 95, corresponents al ple ordinari de 29 de març de 2017. 
 
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 
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la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
3. 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 resta assabentat. 
 
4. Aprovació modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent a l’exercici 2017 

ACORD 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la 
Garriga de l’any 2017, amb el següent detall: 
 

PLANTILLA MUNICIPAL,  Exercici 2017 

 
P=nombre de places; D=dedicació ; V=vacants 
CODI     DENOMINACIÓ                                                                   P               D   V 
  

F U N C I O N A R I S 
1300.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA   
Classe: Administratius. 

Grup: C1. 

• Regidoria de Serveis Interns  ................................................ 9 1 3 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de conformitat amb la legislació vigent. Transcorregut aquest termini, si no s’han 
presentat al· legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 
Tercer.- Trametre còpia d’aquesta modificació a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies des de l’aprovació. 
Quart.- Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal. 
 
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 SI-Solidaritat), 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.  
 
5. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la 

Garriga 

ACORD 
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament 
de la Garriga de l’exercici 2017, en els següents termes: 

1. Modificar el nombre de dotacions de lloc de treball que es detalla a continuació 
d’acord amb el que s’ha detallat en la part expositiva: 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL (Exercici 2016), modificada pel RDL 8/2010 
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LLOCS DE TREBALL 

Nivell de 
Coneixement 
de Català 

Grup de 
classificació Nivell C.D. C.Específic 

Condicions 
de Treball 

Forma 
de 

Provisió Dotació Règim 

Administratiu/va  d’Atenció Ciutadana C C1 14 702,57  - CO 4 F 

 
Segon.- Procedir a la publicació d’aquest acord en el butlletí Oficial de la Província per un 
termini de 15 dies, d’acord amb el document que s’adjunta a l’expedient, durant els quals els 
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la 
relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les. 
Un cop aprovada definitivament es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Comitè Unitari de Personal. 
 
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 SI-Solidaritat), 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.  
 
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2016 

ACORD 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets pertanyents a aquest 
municipi, actualitzat a data 31 de desembre de 2016, i formulat per la Secretaria municipal, en 
els termes que es resumeixen a continuació:  
 
Epígraf Llibre A. Béns, drets i obligacions de l'ens local Brut  F. Amortit.  Net 

I.1.A Béns de domini públic, ús públic, parcs i jardins 10.109.906,50  9.430.448,51  679.457,99 

I.1.B. Béns de domini públic, ús públic, places i vials urbans 7.472.477,94   4.899.638,31   2.572.839,63 

I.1.C. Béns de domini públic, ús públic, vials no urbans 9.211,74   1.927,38   7.284,36 

I.1.D. Altres béns d'ús públic 1.881.357,05   1.200.529,34   680.827,71 

I.2.A. Immobles de servei públic 22.595.382,80   5.990.874,98  16.604.507,82 

I.2.B. Drets reals de servei públic 438.444,67   86.289,40   352.155,27 

I.2.C. Mobles de servei públic 6.549.246,65   3.702.079,96   2.847.166,69 

I.2.D. Drets de propietat immaterial de servei públic 385.333,17   293.548,03   91.785,14 

III.1 Immobles patrimonials 4.788.381,37  654.437,28  4.133.944,09 

III.2. Drets reals patrimonials 0,00   0,00   0,00 

III.3 Mobles patrimonials 0,00   0,00   0,00 

              

Epígraf Llibre B. Béns afectes al patrimoni públic del sòl           

III.1 Immobles patrimonials 9.655.363,92   0,00   9.655.363,92 

              

Epígraf Llibre C. Béns afectes al patrimoni historicoartístic           

I.2.A Immobles de servei públic 62.497,67   0,00   62.497,67 

I.2.B Drets reals de servei públics 106.186,60   27.385,66   78.800,94 

III.2. Drets reals  53.140,76   0,00   53.140,76 

III.3 Mobles  73.921,36   0,00   73.921,36 

              

Epígraf 
Llibre E. Béns cedits a altres administracions o a 
particulars però revertibles           

I.2.A Immobles de servei públic 6.098.186,12   1.281.992,78   4.816.193,34 
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I.2.B Drets reals de servei públic 0,00   0,00   0,00 

I.2.C Mobles de servei públic 138.652,70   71.503,47   67.149,23 

              

  Totals 70.417.691,02   27.640.655,10   42.777.035,92 

 
Segon. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals 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-E), essent 17 els de dret i de fet de 
la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
7. Aprovació inicial de la dissolució del consorci de viles termals 

ACORD 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de dissolució del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya aprovat en sessió de la seva Junta de Govern de 30 de novembre de 2016 per acord 
unànime de tots els seus membres. 
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: 

• Acreditació de l’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost d’aquest ens 
corresponent a l’exercici 2015,  

• Aprovació del Compte General del 2015 i  
• Comunicació a la Sindicatura de Comptes, de l’aprovació definitiva del pressupost del 

2016,  
• Estat d’execució del pressupost vigent corresponent al tercer trimestre de 2016, i el seu 

comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,  
• Acta d’arqueig extraordinària, juntament amb els certificats de les entitats financeres, de 

la determinació del valor net comptable dels béns i drets indicats en l’acord d’aprovació 
inicial per part de l’òrgan competent del Consorci. 

Així mateix esmentar l’estat de liquidació on hi consta l’ajuntament de la Garriga com a deutor 
per un import de 1000€ en concepte de la quota de l’any 2016. 
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.- Establir que com a representant de l’ajuntament a la comissió liquidadora es proposa la 
interventora municipal. 
Cinquè .- Donar trasllat del present acord al Consorci de Viles Termals de Catalunya, als 
efectes escaients. 
Sisè.- 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, 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. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per finançar les despeses del transport escolar als centres 

educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu  
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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 que els alumnes de P4 i P5 de les escoles 
públiques i concertades de la Garriga puguin tenir accés al programa de natació en horari lectiu, 
es familiaritzin i agafin autonomia en el medi aquàtic, es motivin per aprendre a nedar tot 
gaudint de l’activitat i desenvolupin les habilitats aquàtiques corresponents a l’adaptació en el 
medi aquàtic, 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  13 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, i 1 SI-Solidaritat), 
i 4 abstencions (2 C.U.P-PA, 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. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdit i crèdit extraordinari 

ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de suplements de crèdit i crèdit extraordinari, per import de 
30.147,33 euros de la forma següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
Suplement de crèdit:(um: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

2017/2/100/2 2017.100.15100.60900 Can Terrers. Expropiació finca 1096 RP2 Granollers 147,33 

2017/2/100/14 2017.100.33700.60900 Parc Aventura Can Terrers 30.000,00 

  Total suplements de crèdit 30.147,33 

 
Finançament que es proposa: 
Romanents de tresoreria: (um: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 

baixa 

- 2017.301.87010 (1) Romanent tresoreria finançament afectat 30.000,00 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 147,33 

(1) Correspon a una transferència de desviacions de finançament cedides provinents del projecte 
2016.8.100.1 Sobrants finançament ajust 2016 

 

Despeses que cal finançar: 
Crèdit extraordinari:(um: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

- 2017.102.01100.35800 Interessos operacions arrendament f.(Leasing) 2.147,36 

  Total crèdits extraordinaris 2.147,36 
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Finançament que es proposa: 
Baixes de crèdit: (um: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 

baixa 

- 2017.301.01100.31019 Rènting cotxe policia 2.147,36 

  Total finançament 2.147,36 

 
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 de Barcelona, 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  15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, i 1 
SI-Solidaritat), i 2 abstencions (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.  
 
10. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat generació de crèdits de l’OA 

de Mitjans de Comunicació 

ACORD 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.01 mitjançant la generació 
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un import 
de 94.787,52 euros i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d’execució del pressupost, punt 
divuitè, en la forma següent: 
Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2017.200.49102.22799 XAL.DIBA.Llei 37/1992 IVA.Art. 7.8 94.787,52 

  Total despeses 94.787,52 

 

Previsió d’ingrés (unitat monetària: euros) 

Concepte d’ingrés Descripció Previsió 

2017.200.46100 XAL.DIBA.Llei 37/1192 IVA.Art. 7.8 94.787,52 

 Total previsions 94.787,52 

 
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 de Barcelona, 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  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 
PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), i 1 abstencions (ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 17 



 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
11. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia-Presidència relatives a l'aprovació de les 

liquidacions dels pressupostos de l’Ajuntament de la Garriga i de l’OA de Mitjans de 

Comunicació de la Garriga, corresponents a l'exercici 2016 

 
L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de les següents resolucions: 
 

Ajuntament de la Garriga 

“La Garriga, 5 d’abril de 2017 

Identificació de l’expedient 

Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga corresponent a 

l’exercici de 2016. 

 

OA Mitjans de Comunicació 

“La Garriga, 5 d’abril de 2017 

Identificació de l’expedient 

Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom dels Mitjans de 

Comunicació de la Garriga corresponent a l’exercici 2016. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 
 
12. Informes de l’alcaldia 

 
No hi ha informes per donar compte al Ple.  
 

13. Mocions 

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per introduir criteris de fiscalitat 
responsable en la contractació pública 
 
ACORDS: 
Primer.- Declarar el municipi de la Garriga zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a 
fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses 
que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els 
paradisos fiscals per a fer frau.  
Segon.- Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes 
(adjudicacions directes i negociats)i concursos públics municipals que estableixi que els 
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no poden 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals (segons la llista de països elaborada per les 
institucions europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat Espanyol) o fora d'ells i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 
de capital, frau fiscal o contra la hisenda pública. 
Tercer.- En totes les licitacions dels contractes públics municipals les empreses licitadores 
declararan si compleixen la condició establerta en l'apartat segon. 
Quart.- En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir l'empresa que manifesti 
tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il· legals descrites en l'apartat 
segon, els moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i 
donar publicitat en el perfil del contractant municipal de què l'empresa ha declarat tenir 
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relacions amb paradisos fiscals. 
Cinquè.- En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la falsedat de 
la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o 
econòmica en un paradís fiscal en relació amb les acusacions descrites a l'apartat segon, es 
considerarà falta molt greu amb la imposició de penalitat i, si s'escau, la resolució del contracte 
d'acord amb la previsió de l'article 223.f) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
que aprovà el text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i s'incoarà expedient 
de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP per l’incompliment de 
clàusules essencials del contracte. 
 
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 moció 
 
14.- Precs i preguntes 

 

• Prec que presenta  el grup municipal de la CUP per demanar que es prenguin les 
mesures necessàries per a protegir dos pous a la zona de la Bòbila 

 

• Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre estacionament indegut al 
carrer Calàbria 

 
• Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre reinstauració del carrer 

Calàbria com a illa de vianants els caps de setmana. 
 

Preguntes escrites 
 
Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E 
Fent-nos ressò de queixes de jovent de la Garriga, volem saber perquè la borsa d’habitatge 

pels joves que va ser creada fa uns anys, actualment està congelat el seu funcionament. 
 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E  
Atès que aviat s’iniciaran les obres del carrer Banys entre Figueral i Samalús, volem saber si 
aquest tram de carrer es mantindrà com l’actual Illa de Vianants, que funciona els caps de 
setmana i festius. 
 

 
Preguntes orals 
Pregunta oral  que formula  la Sra. Clara Dachs  portaveu del grup municipal de la CUP-PA: 

Aquesta és una pregunta dirigida a la regidoria de joventut. Voldríem saber com està 
funcionat i quina metodologia  s’està utilitzant per al procés participatiu de Festa Major. 
Si té èxit. Quantes sessions es faran. A qui i com es convoca, etc. Gràcies.  

 
Pregunta oral  que formula el Sr . Àngel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Des de final de l’any passat al Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ha format la taula 
de  desenvolupament  econòmic i ocupació del Vallès Oriental “Vallès avança” . 
Aquesta taula està formada per la Patronal, pels sindicats, partits polítics i tècnics . Jo en 
formo part, representant al meu partit. Avui hem fet el primer elenc de ciutats i pobles 
del Vallès Oriental que estan en aquesta taula. Estem envoltats per tots els pobles que 
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estan a la taula. Els nostres veïns estan i nosaltres no. Voldria saber si aquest govern 
municipal te previst formar-ne part . Crec que és una bona iniciativa i que hauríem de 
ser-hi.  
 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
Voldria un aclariment sobre l tema de Can Luna. Jo diria que amb la convocatòria de la 
sessió ens vàreu enviar una memòria a partir de la convocatòria del Sr. Benzekry, ens va 
arribar tot el projecte. El mateix que se’ns va explicar ahir  a la sessió.  
 
També més que una pregunta és un requeriment cap a la Sra. Castellà. S’han convocat, 
si no tinc mal entès, per avui i per demà, sessions informatives pel tema de l’habitatge. 
Avui a les 10 i demà a les 4 de la tarda, sobre els ajuts que atorga la Generalitat de 
Catalunya amb el tema de l’habitatge i m’han fet arribar que hi ha gent que està 
treballant a aquestes hores i voldrien saber si es planteja una nova trobada en un altre 
horari, un dissabte o qualsevol altre dia en què puguin participar.  Per gent que no pot 
participar a les 10 i a les 4.  
 
Una pregunta també, per la Sra. Coma. Ens ha arribat i no sabem si és cert, per això ho 
consultem, que l’ajuntament s’està plantejant treure el servei d’alfabetització. Voldria 
corroborar si és així o no.  

 
Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Vaig veure que es van posar uns rètols a l’entrada del poble , sobre el Montseny i Vila 
florida que posteriorment s’han tret. Voldria saber què ha passat.  
 

 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa accidental, 
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, 2 de maig de 2017   

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