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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 31 de maig 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. 96, corresponents al ple ordinari de 26 d’abril de 2017. 
 
El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  (minut  00, 50 segons)   
 
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. 96, corresponent al ple ordinari de 26 d’abril de 2017. 
 
2. Despatx d’Ofici 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i acords de la 
Junta de Govern Local. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
3. Aprovació definitiva de l’acord d’establiment del servei públic de gestió dels 

casals infantils municipals (Estiu i Nadal) 

ACORD:  
Primer.- Establir el servei públic local de gestió dels casals infantils municipals (Estiu i 

Nadal), d'acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts, servei 
que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta mitjançant la 
fórmula de concessió administrativa.  
 
Segon.- Aprovar el projecte d'establiment del servei públic local de gestió dels casals infantils 

municipals (Estiu i Nadal), que s'adjunta.  
 
Tercer. Aprovar el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne la publicació 
íntegra al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i al butlletí informatiu local, juntament amb 
els presents acords, i alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat 
íntegrament el text.  
 
Quart.- Autoritzar  les despeses inherents a l'execució dels presents acords amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal de l’exercici 2017.  
 
Cinquè.- Lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent 
d'aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.  
 
Sisè. Facultar àmpliament la Sra. alcaldessa d'aquest Ajuntament, per a l'atorgament de 
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qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors. 
 
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. Ratificar l'acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de la 

rectificació anual de l’inventari de béns, drets i obligacions. 

ACORD 
Primer. Ratificar l'acord del consell d’administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació, de data 15 de maig de 2017, sobre l’aprovació de la rectificació anual de  
l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de 
la Garriga, actualitzat a data 31 de desembre de 2016. 
 
Segon. El present acord haurà de notificar-se al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, amb la remissió d’una còpia de l’inventari, als 
efectes escaients. 
 
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. Declaració de lesivitat del conveni signat amb PISAN el 4/10/2013 i de l’acord del ple de 

l’ajuntament de 30/10/2013 relatiu a l’inici del rescat de la concessió administrativa 

d’execució d’obra i gestió del servei del nou Cementiri de la Garriga 

ACORD 
Primer. Desestimar les al· legacions presentades per PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 
26 DE MAYO, NÚMERO 1,  pels motius expressats en el Dictamen de 28 de març de 2017 
assumit per l’informe dels serveis jurídics municipals de data  2 de maig de 2017, que s’entenen 
reproduïts i dels  que es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present 
Acord. 
 
Segon. Declarar la lesivitat per a l'interès públic del conveni  signat el 4 d’octubre de 2013 amb 
PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, NÚMERO 1, CIF G-61780219, 
titular de la concessió administrativa d’execució d’obra i gestió del servei del nou Cementiri de 
la Garriga, pel que s’assumia el compromís municipal d’iniciar el procediment de rescat  i de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 d’octubre de 2013  pel que es va iniciar l’expedient de 
rescat de la concessió esmentada,  per considerar  que aquests actes són anul·lables, atès que 
incompleixen  el que es disposa en l'ordenament jurídic d’acord amb els  dictàmens jurídics 
emesos per Pareja Advocats Associats  de 31 d’octubre de 2016 i  de   28 de març de 2017 i els 
informes dels serveis jurídics municipals de 23 de desembre de 2016 i de 2 de maig de 2017, 
que consten a l’expedient i que s’entenen reproduïts. 
 
Tercer. Interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa  en el termini màxim 
de dos mesos per impugnar els actes administratius declarats lesius i que es consideren 
anul·lables. 
 
Quart. Notificar a l'interessat PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, 
NÚMERO 1, als efectes oportuns, amb còpia dels informes emesos respecte de les al·legacions 
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presentades. 
 
Cinquè. Facultar a la senyora alcaldessa  per a l'execució del present Acord. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 
i 1 SI-Solidaritat), i 2 abstencions ( C’s i 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 l’encomanda de gestió i del Conveni Tipus sobre l’assumpció de funcions 

d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 

ACORD 
Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona per a l’Assumpció de 
Funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL). 
 
Segon.- Aprovar la formalització del Conveni tipus amb la Diputació de Barcelona per fer 
efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió de gestió de l’Assistència en la Gestió 
Econòmica Local(per acrònim ASGEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus i del seu 
protocol aprovat per la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de febrer 2005 i rectificat el 
dia 9 d’abril de 2015 per la junta de govern. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, Direcció dels serveis econòmics 
de l’Àrea de Presidència per al seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Quart.- 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.  
 
7. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajuts econòmics per facilitar 

l’accés a l’habitatge 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 activar mesures que permetin a les unitats de 
convivència accedir a un habitatge de lloguer a un preu assequible, però que no disposen dels 
recursos econòmics, necessaris per fer front a les despeses econòmiques que suposa un nou 
contracte de lloguer, fiances, avançament de mensualitats, altes de subministraments...     
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 
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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 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. 
 
8.1 Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient 2017.17 

ACORD: 
Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 5.400 euros de la forma 
següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.206.33700.48003 Conveni entitat el CAU 1.800,00 

 2017.206.33700.48004 Conveni Grup no formal Horteres 400,00 

 2017.206.33700.48005 Conveni Entitat Mexcla’t 700,00 

 2017.206.33700.48006 Conveni Entitat la Bordalla 2.500,00 

  Total crèdits extraordinaris 5.400,00 

 
Finançament que es proposa: 
Baixes de crèdits: (um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.206.33700.48008 Grups i entitats Joves 5.400,00 

  Total finançament 5.400,00 

 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província 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, i 
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.  
 
8.2.  Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements 

de crèdits finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 1.282.831,78 euros de la 
forma següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
Suplements de crèdits:(um: euros) 
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Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

 100 91200 22601 Atencions protocol·làries i representatives 5.600,00 

2017/2/100/1 100 23100 62200 Habitatges emergència social 1.922,00 

2017/2/100/5 100 16500 63900 Millora eficiència energètica 10.000,00 

2017/2/100/12 100 33210 64100 Sistema RFID.Bibioteca 642,00 

 101 13500 48007 Associació de voluntaris de protecció Civil 10.000,00 

 201 32601 22606 ACT.Teatre.Cursos 5.000,00 

 201 32300 46700 Aportació Consorci Montserrat Montero 1.000,00 

 201 32602 22799 ACE.Empreses i professionals 3.000,00 

 202 31100 22606 Cursos 3.500,00 

 202 31101 22799 Campanyes i Plagues 25.000,00 

 203 33300 20800 Teatre municipal. lloguer altre immobilitzat.  1.500,00 

 203 33210 22000 CUT.Biblioteca.Material conservació fons 1.965,00 

 203 33210 22609 CUT.Biblioteca.Programació activitats 1.000,00 

 203 33802 22799 Festa Major 116.000,00 

 203 33801 22799  Carnestoltes. Professionals.  1.500,00 

 203 33800 22799 Festes i activitas populars. Professionals 1.650,00 

 
204 33603 22799 

Investigació. Altres treballs realitzats per empreses i 
profes. 5.000,00 

 204 33604 22799 Cursos.Empreses i professionals 1.548,00 

2016/2/204/2 204 33600 63700 Refugi antiaeri estació.Museografia.Adequació 21.000,00 

 205 34100 22609  Nit de l'Esport 15.000,00 

2016/2/205/3 205 34000 62500 
ESP.Instal·lacions i mobiliari. Reposició 
 

10.500,00 

 206 33400 22799 Cursos, tallers i activitats.Empreses/professionals 2.000,00 

 206 33803 22799 Infància.Empreses i professionals 5.000,00 

 207 23101 48003 Ajuts al casal de lleure 10.000,00 

 208 23103 22798 Atenció dones violència masclista.Empreses/professionals 2.000,00 

 
208 23103 22799 

Programa igualtat home dona i LGTBI.Empreses i 
professionals 900,00 

 209 33800 22799 Reis. Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. 6.000,00 

 209 92400 22799 Foment de l'associacionisme Empreses i professionals 900,00 

 209 92404 22799 Suport activitats al carrer.Empreses i professionals 1.000,00 

 209 92403 22799 Foment de la participació .Empreses i professionals 11.375,00 

 
302 92000 22604 

Contenciós administratiu del cementiri a extern. Despeses 
de representació 18.500,00 

 302 92000 12003 SEI.P.Funcionari.R.Bàsiques. Grup C1 3.272,54 

 302 92000 12100 SEI.P.Funcionari.R.Complementàries.CD 1.386,32 

 302 92000 12101 SEI.P.Funcionari.R.Complementàries.CE 3.161,57 

 302 92000 16001 SEI.P.Funcionari.Seguretat Social 2.482,99 

 302 92003 14300 SEI.Altre personal.Substitucions 15.000,00 

2017/2/303/1 303 92600 63700 SOC.TIC.Dependències municipals.Xarxa informàtica 25.000,00 

 304 24106 47000 PEIT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans Ocupació 50.000,00 

 305 43110 22610 Dinamització comercial 4.800,00 
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 305 43110 22611 Catalunya emprèn 7.500,00 

 305 43110 22614 Nadal.Llums 3.500,00 

 305 43110 22615 Projectes transversals dinamització turísticocomercial 4.000,00 

2015/2/403/13 403 92000 63200 Repintat Biblioteca 20.000,00 

2015/2/403/14 403 15320 63400 Subministrament de vehicles per la UOS 16.424,00 

    Total suplements de crèdits 456.529,42 

 
Finançament que es proposa: 
Romanents de Tresoreria: (um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 456.529,42 

  Total finançament 456.529,42 

 

Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

 
100 33200 62900 

Adquisició llibres de la família Plandiura del s.XVIII de 
gran valor patrimonial.  1.248,00 

 201 32320 62900 Instruments musicals 6.000,00 

 201 32300 63200 Arranjament sortida inferior escola Puiggraciós 4.500,00 

 201 32310 63200 Renovació coberta escola d'art, can Xic Corder 8.400,00 

 201 16100 63900 Millora recollida aigua Escola Tagamanent 5.100,00 

 203 33800 62500 Mobiliari per festes i activitats populars 10.000,00 

 203 33300 63200 Renovació façana principal teatre el Patronat 7.900,00 

 203 33300 63201 Cuina el Patronat 35.000,00 

 203 15220 63300 Plataforma elevadora can Luna 24.000,00 

 203 33400 22799 Suport extern àrea de cultura i participació  10.000,00 

 203 33300 62500 Teatre. Mobiliari 2.000,00 

 203 33300 62900 Teatre. Ciclorama 1.800,00 

 203 33300 62900 Teatre. Monitor escenari 300,00 

 203 33300 62900 Teatre. Intercomunicadors entre espais 450,00 

 203 33300 63900 Teatre. Teló de boca 6.400,00 

 203 33210 63900 Biblioteca.Fons Documental 1,00 

 204 33600 22706 Redacció Pla Director Vil·la Romana Can Noguera 5.445,00 

 204 43000 62500 Can Raspall. Mobiliari  1.609,22 

 204 43000 63900 Adquisició de carpes per fires turisme 2.147,75 

 204 33600 68200 Senyalització casa Barbey 3.000,00 

 205 15220 63200 Sortida emergència espai polivalent can Tarrés 18.000,00 

 205 34200 63900 Substitució paviment pavelló can Noguera 96.000,00 

 206 92000 22706 Diagnosi Pla Local de Joventut 10.000,00 

 207 15200 60900 Adquisició habitatges 50.000,00 

 207 23101 22799 Substitució professora adults de setembre a desembre 10.000,00 
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 301 92000 22707 Auditories 12.000,00 

 301 92000 63200 Adequació planta 4, intervenció 26.000,00 

 302 92000 63200 Adequació despatx secretaria 4.800,00 

 302 92000 63600 Plataforma de licitació electrònica 12.000,00 

 304 43110 22600 Gastronomada 15.000,00 

 304 43110 22606 Associació de Polígons 5.000,00 

 305 43000 13013 Funcionari.R.Bàsiques grup C2 4.836,55 

 305 43000 13003 Funcionari.R,Complementàries CD 1.838,76 

 305 43000 13004 Funcionari.R,Complementàries CE 3.865,12 

 305 43000 16001 Funcionari.R.Seguretat Social 3.156,15 

 401 92000 63200 Adequació urbanisme      8.000,00 

 403 17900 61900 Zona d'esbarjo per gossos 25.000,00 

 403 17200 61900 Neteja forestal boscos municipals 10.000,00 

 402 17201 61900 Obertura del camí fluvial a Figaró 12.000,00 

 402 32300 61900 Talús del riu a Can Noguera, part nord 14.500,00 

 403 16500 60900 Instal·lació enllumenat camí de la Doma 27.310,81 

 403 16500 60901 Millores i manteniment enllumenat públic general 1,00 

 403 15320 61900 Pavimentació aparcament provisional les roques 59.400,00 

 403 15500 61900 Renovació vorera carrer Vulcà 59.290,00 

 403 15320 61901 Reasfaltat diversos vials del municipi 90.000,00 

 403 15320 62200 Adequació interior nau UOS 48.000,00 

 403 32300 63200 Reurbanització entorn escola Tagamanent 35.000,00 

 403 92000 63200 Millores i manteniment dependències municipals general 1,00 

 403 15320 63300 Adequació interior nau UOS 10.000,00 

 403 15500 61900 Mobiliari urbà 1,00 

 403 15320 63301 Maquinària i Utillatge 1,00 

 303 92600 63600 SOC.TIC.Ordinadors i altre maquinari -Adquisició 20.000,00 

    Total crèdits extraordinaris 826.302,36 

 
Finançament que es proposa: 
Romanents de Tresoreria: (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 826.302,36 

  Total finançament 826.302,36 

 
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  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, i 1 C’s), 1 abstenció 
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(ICV-EUiA-E) i  4 vots en contra ( 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres 
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
9. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris de l’Organisme 

Autònom Local de Mitjans de Comunicació de la Garriga 

ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 6.750,00 euros de la forma 
següent: 
Suplements de crèdits 

Despeses que cal finançar: 
Suplements de crèdits:(um: euros) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.22699 Ràdio.Estructura 5.250,00 

  Total crèdits extraordinaris 5.250,00 

 
Finançament que es proposa: 
Incorporació de romanent: (um: euros) 
Projecte 
despesa 

Concepte d’ingrés Descripció Augment de les 
previsions 

 2017.200.87000 Romanent per a despeses generals 5.250,00 

  Total previsió  5.250,00 

 

Crèdits extraordinaris 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.92000.48001 Conveni Associació Amics Ràdio Silenci 1.500,00 

  Total crèdits extraordinaris 1.500,00 

 

Finançament que es proposa: 
Baixa per anul·lació/ transferències i incorporació de romanent: (um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2016.200.92000.48000 Entitats.Subvencions 1.500,00 

  Total baixa 1.500,00 

 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província 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 
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SI-Solidaritat), 1 abstencions (ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (PSC-CP), dels 17 membres 
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
10. Aprovació del pla econòmicofinancer pel trencament de la regla de la despesa en la 

liquidació del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2016 

ACORD: 
Primer. Aprovar el pla economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten en 
document annex i que es considera part integrant del present acord. 

 
Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i de la Funció Pública per a la seva publicació al seu 
portal web. 
 
Tercer. Trametre còpia del pla econòmicofinancer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya i publicar-lo, a efectes merament informatius, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a l’e-tauler i a la web institucional d’aquesta corporació pública local. 

 
Quart. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació i fins a la finalització de la seva 
vigència. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM i 1 C’s), i 5  abstencions 
(2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 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.  
 
11.- Donar compte execució pressupost exercici 2017, primer trimestre 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 
Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017, amb el següent detall: 
a) Execució del pressupost de despeses: 
• Crèdits inicials: 17.633.241,50 euros 
• Crèdits totals: 17.893.022,52 euros 
• Obligacions reconegudes: 2.690.439,57 euros 
• Pagaments líquids: 2.688.255,92 euros 
• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 25.594,77 euros 
 
b) Execució del pressupost d’ingressos: 
• Previsions inicials: 17.633.241,50 euros 
• Previsions definitives: 17.893.022,52 euros 
• Drets reconeguts nets: 3.404.625,02 euros 
• Recaptació líquida: 1.692.195,42 euros 
• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 3.558.229,20 euros 
 
c) Estat del servei del deute:  
• El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.101.067,83 euros 
• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,04% 
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• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,90 anys 
 
d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,17% dels ingressos corrents liquidats 
 
e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 12,65% dels ingressos corrents liquidats 
 
f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions 
corrents 
   (capítols 1 a 5) 
 
g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 190,26% i ve determinada per la 
proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de 
desembre de 2016. 
 
h) Acta d’arqueig fins a 31 de març de 2017: 
 
• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 4.230.986,70 euros. 
 
Segon. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Mitjans 
de Comunicació de la garriga, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017, amb el 
següent detall: 
 
a) Execució del pressupost de despeses: 
• Crèdit inicials:181.690,84 euros 
• Crèdits totals:181.690,84 euros 
• Obligacions reconegudes: 34.797,58 euros 
• Pagaments líquids: 34.797,58 euros 
• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 0,00 euros 
 
b) Execució del pressupost d’ingressos: 
• Previsions inicials: 181.690,84 euros 
• Previsions definitives: 181.690,84 euros 
• Drets reconeguts nets: 31.524,96 euros 
• Recaptació líquida: 31.524,96 euros 
• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 0,03euros 
 
c) Acta d’arqueig fins a 31 de març de 2017: 
 
• A l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de període són 

87.469,39 euros. 
 
Tercer. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 
 
El Ple resta assabentat.  
 
12. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de 
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pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 

2016 

 

Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat 
 
“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 
 
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, emetem el següent informe, 
 
Antecedents 
 
Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 
local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 
reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar 
al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la 
llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 
 
Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe 
s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 
a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
 
Legislació aplicable 
 
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 
• Reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer, en el que s’estableix un nou còmput de 

termini de pagament. 
 
Per tot el que antecedeix,  
 
Informem: 
 
Primer. Que en data 31 de març de 2017 existeixen obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 
l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 1 factura per import total de 150,00 euros i pel 
que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació no en registre cap factura)  
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Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a 
l’Ajuntament de la Garriga és de 27,2650 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació és de 5,4161 dies. 
 
Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a 
l’Ajuntament de la Garriga és de 4,9136 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació és de 3,0000 dies. 
 
Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 
pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 
pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 
s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 
introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 
 
• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

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

 
• El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà 

superar els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la factura 
(reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de dita 
conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat fora de 
termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data 
de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre 
de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies. 

 
• En el cas de les certificacions d’obra: 

 
o La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat 

de la certificació. 
 

o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 
termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 
prestació del servei. 

 
o El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar des de 

la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que aquesta data és 
la data d’expedició de la certificació. 

 
Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 31 de desembre de 2015, 
fer constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que 
fa a l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 
 
Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret 

635/2014 
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“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, emeto el següent,  

 
INFORME 

 
Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 
refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.  
 
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 
de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 
  
Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  
 
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

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

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

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

pressupostària i sostenibilitat Financera.  
 
• L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
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Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  
 
• Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

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

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

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

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

 
Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 
reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 
ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  
 
D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 
pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  
 
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 
el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 
pagament.  
 
Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 
de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.  
 
Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 
635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  
 
Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 
l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 
 
Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 
d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 
mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 
l'Administració.  
 
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 
correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 
cadascuna.  
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Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 
resultats:  
Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -2,89 dies 
OAMC. Ràtio operacions pagades: -24,58 dies 
 
Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 
pendents de pagament a final del trimestre:  
 
Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 
import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 
 
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 
la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 
refereixin les dades publicades.  
 
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 
en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  
 
Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 
l'Ajuntament presenta els següents resultats:  
Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -25,12 dies 
OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -27,00 dies 
 
Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 
635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 
sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  
 
Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 
imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 
pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  
  
En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  
Ajuntament. Període mitjà de pagament: -5,33 dies 
OAMC. Període mitjà de pagament: -24,60 dies 
 
Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 
 
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -5,47 dies, inferior al termini màxim de 
pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  
 
Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques.  
 
Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  
 
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 
mitjà de pagament legalment previst. “ 
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El Ple resta assabentat. 
 

13.- Adhesió al manifest  de 17 de maig  Dia internacional contra l’LGTBIfòbia 

“FEM EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS LGTBI” 

ACORD 
Primer. Adherir-nos al Manifest 17 de maig Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia: FEM 
EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS LGTBI. 
 
Segon. Donar compte del present acord a l’Observatori contra l’homofòbia.  
 
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. 

 
 
14.- Informes de l’alcaldia 

 
No hi ha informes per donar compte al Ple.  
 

15. Mocions 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per demanar l’inici d’una comissió per al 
redactat d’una ordenança sobre arbrat a la via publica 
ACORDS: 
 

1. Establir una moratòria de la tala de qualsevol arbre en via pública sense una ordenança 
que ho reguli. 

2. Es redactarà una ordenança en defensa de l’arbrat públic de la Garriga en un termini de 
tres mesos, on, entre d’altres, es contemplin els punts següents: 
• Que s’inclogui en el preàmbul del redactat la importància que té l’arbrat en la vida 

quotidiana i el respecte dels arbres i la vegetació públics al poble, així com el 
compromís per part de l’Ajuntament de promoure aquest respecte al conjunt de la 
ciutadania. 

• Assegurar el correcte manteniment dels arbres que existeixen actualment a la 
Garriga, se’n millorin les seves condicions de vida i es vetlli per a protegir-los en la 
mesura del possible. 

• Valorar l’arbrat de la Garriga com un patrimoni d’interès de la població i ser 
capaços de fer-ne una correcta valoració, fins i tot econòmica, dels arbres segons 
tipologia i edat per a poder demanar danys i perjudicis en cas de que algú actuï de 
manera lesiva amb aquests arbres. 

• Evitar que es tallin arbres sense un estudi previ de les raons i possibles 
conseqüències, assegurant la seva restitució. 

• En cas de preveure una tala important d’arbres, es convoqui la ciutadania en un 
procés informatiu i participatiu vinculant i que passi per aprovació del Ple 
municipal qualsevol actuació d’aquestes característiques. 

 
El Ple de l’Ajuntament 6 vots a favor  (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-
EUiA-E),  i 11 vots en contra ( 7 CiU i 4 Acord+ERC-AM), dels 17 membres assistents, essent 
17 els de dret i de fet de la corporació, desestima la moció. 
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Moció que presenta el grup municipal de C’s, per a impulsar la formació en reanimació 
cardiopulmonar als centres educatius de la Garriga. Adhesió a la declaració “kids save lives” 
ACORDS 
PRIMER: Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al programa europeu “Kids Save 
Lives” impulsat des del Consell Europeu de Reanimació (European Resuscitation Council).  
SEGON: Impulsar la formació bàsica en tècniques de reanimació als alumnes d’entre 12 i 18 
anys, en coordinació amb els diferents centres educatius garriguencs, a través de les Regidories 
de Salut i Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga.  
TERCER: Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Reanimació, als Departaments de 
Salut i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Ministeris de Sanitat i d’Educació, i 
als diferents centres públics i concertats del municipi de la Garriga, al col·legi SEK i al Centre 
Català de Ressuscitació.  
 

"Els nens salven vides" 
Els 10 principis de l'ERC - incrementar la supervivència de la RCP 

amb la campanya "Kids Save Lives" 
 
1. Qualsevol persona pot salvar una vida, fins i tot els nens poden fer-ho. 
2. Fins a dos hores de CPR de formació en RCP a l'any per a nens en edat escolar són 
suficients. 
3. La formació ha d'implicar la pràctica de RCP que pot ser reforçada amb ensenyament teòric, 
fins i tot virtual. Aquesta formació també es pot dur a terme sense un equip sofisticat o 
maniquís de reanimació específics. 
4. La capacitació anual de nens en edat escolar ha de començar a l'edat de 12 anys o abans. 
5. Els nens entrenats han de ser animats a entrenar a altres persones. La tasca escolar per a 
tots els nens després d'aquesta formació ha de ser: "Si us plau forma a 10 persones en les dues 
pròximes setmanes i informa". 
6. Una àmplia gamma de persones, incloent anestesiòlegs, cardiòlegs, metges d'urgències, 
infermeres, paramèdics, estudiants de medicina i altres professions sanitàries, mestres 
capacitats i molts altres voluntaris poden ensenyar amb èxit RCP als escolars a les escoles, als 
hospitals i en altres llocs. 
7. Les persones responsables dels ministeris / departaments d'Educació i altres líders polítics 
de cada país han de posar en pràctica un programa nacional per a l'ensenyament de la RCP 
per a nens en edat escolar. 
8. Cada Consell Nacional de Ressuscitació (CNR) o organització similar han de donar suport a 
la posada en pràctica d'una iniciativa nacional i la campanya "Kids save lives" al seu país. 
9. Amb la campanya "Kids save lives", els nens també aprendran responsabilitat social 
rellevant i les habilitats socials. 
10. Els programes nacionals que formen a nens en edat escolar en RCP poden salvar més vides, 
millorar la productivitat de la societat i reduir els costos de salut. 
 
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 
 

Moció, que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, contra la cosificació de les dones al 
circuit de Barcelona-Catalunya. 
 
ACORDS 



 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
Primer.-Instar al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One Group, a la Federació 
Internacional d’Automobilisme i a Dorna Sport S.L. a complir la legislació vigent, tant a nivell 
autonòmic com estatal, i eliminar del Circuit de Montmeló totes les pràctiques en les que 
s’utilitzi el cos de les dones com a ornament i reclam per a captar l’atenció del públic, 
mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones i fomenten la discriminació, la 
desigualtat i la violència de gènere. 
Segon.-Comunicar aquest acord al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One Group, a la 
Federació Internacional d’Automobilisme i a Dorna SportS.L., així com als sindicats CCOO i 
UGT, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
 
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-E) i 1 abstenció (C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 els 
de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 
 

16.- Precs i preguntes 

 
• Prec que presenta  el grup municipal de la CUP per demanar que es netegi i es 

mantingui en condicions la zona del camí de la font del Mau 
• Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans per conèixer les mesures del 

govern municipal per poder donar cabuda a tots els alumnes de primer d'ESO a 
partir del curs 2019-2020 i perquè se'ns informi de la negativa del Departament 
d'Ensenyament per reduir les ràtios de P-3 del curs vinent 

• Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre l’accessibilitats als 
carrers veïnals 

• Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre Ràdio Silenci 
 

 

Preguntes escrites 
 
Pregunta escrita que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA 
Atès que durant l’exercici 2016 es va aprovar un préstec per a l’execució de les obres de 
condicionament al futur parc de bombers. 
Atès que l’Ajuntament va dir que el parc estaria enllestit per a la temporada de més risc 
d’incendi forestal, concretament al juny. 
Atès que ja som a finals de maig.  
Per tots aquest motius formulem la següents preguntes: 
Com estan les obres? Tindrem els bombers al nostre municipi aquest estiu? 
 
Pregunta escrita que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA   en relació a la reducció de 
ràtios dels grups de P3 
Ha rebut resposta l’Ajuntament de la Garriga per part de la Conselleria d’Ensenyament en 
relació a la demanda de reducció de la ràtio dels grups de P3 per al proper curs a les escoles 
públiques del nostre poble? 
 
Pregunta  escrita que presenten els grups municipals de la C.U.P-PA i SI-Solidaritat,  en 
relació al sector B4. 
Havent-se constituït la Junta de Compensació per al sector B4, efectuarà el govern la suspensió 
de llicències o moratòria urbanística per a les Unitats d'Actuació pendents  de desenvolupar per 



 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
evitar la urbanització de diferents sectors abans no hagi conclòs la revisió del POUM? 
 
Preguntes escrites que presenta el grup municipal de Ciutadans 

1. Donat que estem en el període reproductiu dels coloms amb l'evident augment de la 
seva presència als carrers del nostre poble en els darrers mesos. Donat que es conegut 
que els coloms són transmissors de malalties pels essers humans.  
Preguntem al Govern Municipal: 
Disposa l'ajuntament de la Garriga de mesures per combatre l'augment dels exemplars 
de coloms? 
En cas afirmatiu quines són aquestes? 

2. Al darrer Ple vam fer una pregunta oral demanant si hi havia voluntat per part del 
Govern Municipal perquè l'ajuntament de la Garriga formés part de la Taula pel 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental 
Avança. 
Preguntem al Govern Municipal: 
Quant tenen previst portar a Ple l'adhesió a aquesta Taula? 

3. Ens poden donar detall de com marxa l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials de la Garriga? 
Quants empresaris i propietaris la conformen en l'actualitat? 
Quantes incorporacions n'hi han hagut des de la seva creació fa dos mesos? 
Quins són els principals objectius a assolir al primer any? 

 
Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre ampliació del camí de 
la Garriga a Samalús 
 
Havent observat que s'ha efectuat l'eixamplament d'aquest camí, volem saber qui ho ha realitzat, 
amb el permís municipal corresponent i per quin motiu. 
 
Preguntes orals 
Preguntes orals  que formula  la Sra. Clara Dachs  portaveu del grup municipal de la CUP-PA: 

1.- Tal i com vàrem preguntar al ple del mes passat i no se’ns ha contestat, 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.  
 
2.- El passat 22 de maig se’ns va informar que l’ajuntament tenia l’obligatorietat de 
penjar la bandera espanyola al balcó de l’ajuntament, com a molt tard el 24 de maig. 
Voldríem  saber com s’actuarà respecte a aquesta sentència ferma rebuda . 

 
Pregunta oral  que formula  el Sr. Roger Prims  regidor del grup municipal de la CUP-PA: 

1.- D’acord amb el cronograma que se’ns va facilitar a la comissió d’urbanisme, el 
passat 11 de maig ,en què es detallava el programa d’elaboració de l’avanç de  POM, 
deia que el 5 de juny s’havien d’aprovar els plecs de contractació dels equips que l’han 
de redactar .Se’ns va informar que aquestes plecs jurídics i tècnics es rebrien per part de 
les forces de l’oposició una setmana abans per poder-los estudiar i no els hem rebut. 
Volem saber si s’enviaran, si es manté el termini d’aprovació, etc.... 

 
Preguntes orals  que formula  el Sr. Ángel Guillén   portaveu del grup municipal de C’s: 

Les dues preguntes estan relacionades amb el sector B-4. Creu el govern municipal que 
els promotors del sector B4 poden arribar al seu objectiu de desenvolupar aquest espai? 
I quins mitjans tindria l’ajuntament per evitar que això passi?  



 
Àrea de Secretaria 

Unitat d’Actes 
 
Preguntes orals  que formula  el Sr. Àlex Valiente  portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

1.- Veient que d’aquí dues-tres setmanes és la revetlla de Sant Joan, hi ha uns espais 
municipals on hi ha herbes seques, l’ajuntament té pensat tallar aquestes herbes?. 
Sobretot a la zona de la depuradora . L’ajuntament de les Franqueses si ho ha fet i 
nosaltres no. 
2.- Referent al compromís que va adoptar l’equip de govern amb els socialistes en el 
moment de negociar els pressupostos en que es va acordar que a les convocatòries dels 
plans locals d’ocupació es convocaria als membres de l’oposició per establir quines 
serien les prioritats. Hem vist que s’han convocat diversos plans d’ocupació i no ens han 
convocat . Volem saber si ens convocaran o no.  

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

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