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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 28 de juny 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. 97, corresponents al ple ordinari de 31 de maig de 2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 
1 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 31 de maig de 2017. 
 
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 des del 1 5de maig al 20 de juny de 2017. 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
3. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació  en les finques de carrer Centre, 3 i Sant Francesc, 57-59. 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 
 
ACORD : 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General Municipal 
d’Ordenació en les finques de carrer Centre, 3 i Sant Francesc, 57-59. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de 
que acordi, si s’escau, la corresponent aprovació definitiva i n’ordeni la publicació als efectes 
executius. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 
PSC-CP, i 1 SI-Solidaritat) i 1 vot en contra (ICV-EUiA-E)  dels 15 membres assistentes,  
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
4. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per al finançament d’iniciatives empresarials de les persones 

emprenedores de la Garriga 

ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
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 incentivar la creació de nous llocs de treball al 
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municipi de la Garriga, dins els límits establerts als pressupostos municipals, facilitant la creació 
del propi lloc de treball per part dels ciutadans del municipi en situació de desocupació que es 
constitueixin com a treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o 
professional. 
 
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, 3 Acord ERC-AM,  1 C’s, 1 PSC-CP i 1 SI-
Solidaritat), 1 abstenció ( C.U.P-PA) i 1 vot en contra (ICV-EUiA-E), dels 15 membres 
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
5. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per a actuacions de foment del comerç urbà local 

ÀREA FUNCIONAL: Regidoria de Comerç i Emprenedoria 
 
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: a) Programacions especials d’activitats 
adreçades als associats i si és el cas, també als no associats, tant en temes formatius, com de 
cohesió de grup (cursos, conferències...), b) Activitats extraordinàries de dinamització del 
comerç del municipi que es realitzin fora de la programació habitual de l’entitat sol·licitant i a 
les quals es dóna un relleu especial, c) Activitats que complementin altres activitats en dades de 
rellevància del municipi. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 
l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 
ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
la Garriga i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta 
de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM,  1 C’s, 1 PSC-CP , 1 SI-
Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 1 abstenció ( 1 C.U.P-PA),  dels 15 membres assistents, essent 17 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
6. Modificació de l’Ordenança municipal núm. P08, reguladora dels preus públics per la 

prestació del servei d’Escola Bressol Municipal 
ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Annex II de l’Ordenança municipal P08, 
reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal. El text de 
l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 
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Annex II. Tarifes reduïdes i tarifació social 
 
Tant les tarifes reduïdes com la tarifació social, exposades a continuació, s’aplicaran als 
alumnes, empadronats a la Garriga, sobre les quotes mensuals del servei de l’Escola Bressol 
Municipal. 
 
Si una família obligada al pagament de la quota reuneix les condicions per gaudir de més 
d’una reducció, només se li aplicarà la que li resulti més beneficiosa. 
 
Beneficiaris 
 

TARIFES REDUÏDES 
 
Les famílies podran sol·licitar tarifa reduïda si reuneixen alguna de les condicions següents: 
 

Tipologia Document acreditatiu 
Percentatge 

reducció 
quota 

Família monoparental Carnet família monoparental 10% 
Família nombrosa Carnet família nombrosa 10% 
Dos o més germans a 
l’escola 

No cal acreditar 10% 

 
Aquestes tarifes reduïdes estan subjectes a una renda familiar anual que no pot superar els 
llindars màxims establerts a continuació: 
 

 Unitats familiars  Renda familiar anual 
2 membres 26.092 € 
3 membres 29.820 € 
4 o més membres 33.503 € 

 
TARIFACIÓ SOCIAL 

 
Tindran condició de beneficiaris totes les persones que en el moment de sol·licitar la tarifa 
reduïda estiguin empadronades al municipi de la Garriga i que la renda personal no superi 
els 532,51 € mensuals, d’acord amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) establert anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, entenent per 
renda personal (RP): 
 
RP = ingressos de la unitat familiar – lloguer o hipoteca (fins a un màxim de 600,00 € / 
mensuals) / nombre de persones de la unitat familiar 
 
La reducció de la tarifa es determinarà segons la següent taula: 
 

Renda personal mensual (IPREM) 
Percentatge 

reducció quota 
Fins a 133,12 € mensuals / persona  30% 
De 133,13 € fins a 266,25 € mensuals / persona 20% 
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De 266,26 € fins a 399,38 € mensuals / persona 10% 
De 399,39 € fins a 532,51 € mensuals / persona 5% 

 
Sol·licituds 
 
Les propostes es presentaran al registre de les oficines municipals en un imprès normalitzat 
d’instància de l’Ajuntament de la Garriga, en les quals hi haurà de constar el nom de l’infant 
que es matricularà o que ja està matriculat a l’escola i el del seu pare/mare o tutor/a, 
degudament emplenades, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa que 
justifiqui la concessió de la tarifa reduïda, referida a la unitat familiar. 
 
La persona sol·licitant dels ajuts podrà autoritzar, en el moment de realitzar la sol·licitud, a 
l’Ajuntament de la Garriga per tal de consultar les seves dades tributàries a l’Agència 
Espanyola d’Administració Tributària (AEAT). Aquestes són les que es tindran en compte a 
efectes del càlcul econòmic. 
 
Si la situació econòmica ha patit un canvi substancial, en referència a les darreres dades de 
l’AEAT, aquesta s’haurà de justificar documentalment. 
 
Documentació a presentar 
 

a) Per a tarifes reduïdes, segons la tipologia: carnet de família monoparental o carnet de 
família nombrosa 

b) Per a tarifació social: Justificant de pagament de lloguer o hipoteca, on hi consti 
l’import mensual 

c) Autorització a consultar les dades del padró d’habitants (volant col·lectiu) 
d) Acreditació de la renda familiar mitjançant: 

a. Fotocòpia de la declaració de renda de l’any anterior (si es fa per separat, 
caldrà presentar-les totes). En cas que no hi hagi obligació de fer-la, cal 
certificat de la vida laboral i un certificat d’empresa d’ingressos rebuts l’any 
anterior de tots els membres de la unitat familiar. 

b. En cas de persones aturades, certificat de l’OTG conforme es reben o no 
prestacions econòmiques i la quantia rebuda. 

 
Termini de presentació 
 
La sol·licitud de tarifa reduïda o tarifació social es podrà presentar en qualsevol moment del 
curs. 
 
Tramitació 
 
La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà a través de l’OAC, la qual recollirà les demandes i 
les passarà a l’Àrea d’Ensenyament que les valorarà d’acord amb el que disposa aquest 
annex. 
 
Resolució i notificació 
 
Per Junta de Govern Local o per Resolució d’Alcaldia s’estudiarà les sol·licituds presentades, 
la valoració de cadascuna i es resoldrà la concessió o denegació de la reducció de la tarifa. 
La resolució es notificarà per escrit a les persones interessades. 
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La concessió de la reducció tindrà efectes de de la data d’entrada de la sol·licitud al registre 
de les oficines municipals, tenint en compte els terminis de cobrament de rebuts. No tindrà 
efectes retroactius. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament l’acord provisional, 
així com el text complert de l’ordenança municipal núm. P08, durant el termini de trenta dies 
hàbils comptats des del dia següent al de l’última de les publicacions de l’anunci d’exposició en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de difusió nacional 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 6 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes.  
 
Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta ordenança en el supòsit que en el termini 
esmentat en el punt anterior no es presentin reclamacions, sense necessitat de nou acord plenari.  
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal Les Caliues. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 1 abstenció ( C’s), dels 15 membres assistents, essent 17 els 
de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
7. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb baixes o 

anul·lacions. 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 
 
ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 2.000,00 euros de la forma 
següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

 
208 23102 48038 

Subvenció targetes S2 Gent 
Gran 2.000,00 

    Total crèdits extraordinaris 2.000,00 

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

Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta de 
baixa 

- 208.23102.22609 Activitats Gent Gran 2.000,00 

  Total baixes 2.000,00 
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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  13 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s i  1 
SI-Solidaritat), 1 abstenció ( ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (PSC-CP), dels 15 membres 
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
8. Adhesió al manifest institucional del Dia de l’orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i 

Intersexual (28 de juny): Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de 

les persones LGTBI. 

 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 
 
ACORD 
Primer. Adhesió al manifest institucional del Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i 
Intersexual (28 de juny): “Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les 
persones LGTBI”.  

 
Segon. Notificar el present acord a l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de 
Barcelona.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 
1 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.  
 
9. Adhesió a la campanya “VENIU JA”  

 
ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Alcaldia  
 
ACORD 
Primer. Manifestar l’adhesió de l’ajuntament de la Garriga a la  campanya VENIU JA 
organitzada per diferents entitats de la societat civil amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la 
difusió de la campanya 
 
Segon. Assumir el compromís de posar en marxa un comptador de temps que marca els dies, les 
hores, els minuts i els segons que queden fins al dia 26 de setembre.  
 
Tercer. Adoptar les mesures necessàries per posar de manifest l’adhesió de l‘ajuntament de la 
Garriga a la campanya VENIU JA 
 
Quart.- Donar compte del present acord als organitzador de la campanya VENIU JA. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 
1 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 
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de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
10. Informes de l’alcaldia 

 
No hi ha informes per donar compte al Ple.  
 

11. Mocions 

 

Moció que presenta el grup  municipal d’ICV-EUiA-E, per una escola inclusiva i de bona 
qualitat 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA-E de la Garriga presenta aquesta moció, donant suport a 

la Federació d’Educació de Comissions Obreres que promou la proposta per una Escola 

Inclusiva i de Bona Qualitat. 

ACORDS 
 

1. Demanar al Departament d'Ensenyament que garanteixi personal de substitució fet 
indispensable en el sistema educatiu públic en general, cosa que en molts casos queda 
sense garantir, però en especial en els alumnes amb necessitats educatives especials. 

 
2. Demanar al Departament d'Ensenyament que garanteixi que el nombre d'hores d'atenció 

a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal docent, tècnic 
i de suport necessari que es requereix per atendre cada necessitat educativa especial, 
sense condicionaments pressupostaris. 

 
3. Demanar al Departament d'Ensenyament que garanteixi la substitució del personal que 

treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si és 
personal docent o de suport educatiu. 

 
4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que treballen per una 

educació inclusiva. 
 

5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, a la 
FAPAC i FAPAES i a qui promou aquesta moció, la Federació d’Educació de CCOO. 

 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i  1 abstenció  (C’s), dels 15 membres assistents, essent 17 els 
de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.  
 
 
Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-PA  i SI-Solidaritat de la Garriga de 
rebuig als pressupostos generals de l'Estat 2017  
 

ACORDS 
 
1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la pobresa 

salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme 
municipalitzacions dels serveis públics. 
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2. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia 

local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i 
ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau espanyola.  

3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalització dels serveis i el servei públic 
local. 

4. Notificar a la presidència del Govern de l'Estat Espanyol i les Corts Generals, remetent-ho a 
cadascun dels grups parlamentaris de Congrés i el Senat espanyols. 

 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (C’s), dels 15 membres assistents, essent 17 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.  
 
12.- Precs i preguntes 

Precs 

• Prec que formula el grup municipal de Ciutadans referent a la utilització i neteja del 
parc dels Pinetons especialment els caps de setmana 

 
 

Preguntes escrites 
No se’n presenten  
 
Preguntes orals 

• Pregunta oral  que formula  el Sr. Roger Prims  portaveu del grup municipal de la CUP-
PA: 
Tal i com hem pregunta ja en més d’un ple, voldríem saber com està funcionant i la 
metodologia utilitzada pel procés participatiu de la  Festa Major. Si té èxit, etc. 
 
La segona pregunta és referent a la denuncia que ha posat una ciutadana de la Garriga a 
l’ajuntament, sobre la que no ha rebut resposta. Volem saber en casos com aquest, per 
què l’ajuntament triga tant en respondre, si és  general o és concret i quins mecanismes 
d’interlocució se li poden oferir  al poble per agilitzar tràmits quan es realitzen i no hi ha 
respostes.  

 
• Pregunta oral que formula la Sra. Carme Pérez Farrerons, portaveu del grup municipal 

d’ICV-EUiA-E sobre uns comentaris masclistes que s’han fet al plenari.  
 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa, s'expedeix 
el present certificat. 
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