
 
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 de juliol de 2017 i, segons consta a 
l’acta, amb l'assistència de tots els membres de la Corporació, es van adoptar els següents 
acords: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior. 
Aprovació  de les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i extraordinari 
de 12 de juliol  de  2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents  (7 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 les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i 
extraordinari de 12 de juliol  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 16 de maig al 14 de juliol de 2017. 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 

3. Aprovació de la proposta de nomenament del jutge/essa de pau substitut/a 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
 
ACORD 
Primer. Proposar pel càrrec de jutge/essa de pau substitut/a, d’acord amb allò que preveu 
l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, a la persona següent: 

- Sr. Eusebi Portavella Sauqué, amb DNI número 77057413F 
 

Segon. Remetre al jutge degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partir judicial de 
Granollers per a ésser aixecat a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, amb la certificació prevista per l’article 7.2 de l’esmentat Reglament 3/1995, a saber: 

- Referència detallada de les circumstàncies en què s’ha produït l’elecció. 
- Esment exprés de l’observança del quòrum exigit per la Llei. 
- Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de l’elegit 

mitjançant la certificació corresponent. 
 
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 la proposta d’acord.  
 
4.  Aprovació de la xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017. 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /unitat de padró 
 
ACORD 
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Primer.- Aprovar  la xifra del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2017, el qual dóna 
el resultat següent: 

Població empadronada: 15.984 habitants. 
 
Segon.- Donar compte del present acord a l‘Institut Nacional d’Estadística de conformitat amb 
l’article 81 del RD 1690/1986 
 
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 la proposta d’acord.  
 
5. Aprovació de l’autorització compatibilitat de personal municipal laboral; professora de 

l’EMAD (grup A-1) 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
 
ACORD 
Primer.- Autoritzar a la senyora Gemma Farran Nicolau per poder exercir com a Professora 
associada 6P a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 8 hores a la setmana 
fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de la Garriga, mentre que es compleixin les 
consideracions esmentades en la part expositiva del dictamen. 
 
Segon.- Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del 
demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball. 
 
Tercer.- L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball 
establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la 
Garriga. 
 
Quart.- Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a 
l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 
 
Cinquè.- Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisable anualment. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari 
de Personal. 
 
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 la proposta d’acord.  
 
6. Inadmissió recurs de reposició presentat per PISAN en data 29/06/2017, per correu 

administratiu i RE 3771/2017, de 4/07/2017 contra l’apartat primer de l’acord del ple que 

declara la lesivitat  del  conveni signat amb PISAN de data 4/10/2013 i  l’acord de ple de 

30/10/2013 d’inici expedient de rescat  concessió d’execució d’obra i de gestió del servei del 

cementiri nou de la Garriga   

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Serveis jurídics 
 

ACORD 
Primer. Inadmetre a tràmit el recurs de reposició presentat per PISAN en data  9/06/2017, per 
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correu administratiu i RE 3771/2017, de 4/07/2017 contra l’apartat primer de l’acord del ple que 
declara la lesivitat  del  conveni signat amb PISAN de data 4/10/2013 i  l’acord de ple de 
30/10/2013 d’inici expedient de rescat  concessió d’execució d’obra i de gestió del servei del 
Cementiri nou de la Garriga. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat fent constar que contra el present acord no hi cap 
cap recurs en aplicació de l’article 107 de la Llei 39/2015.de la LPACAP. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA i 1 SI-
Solidaritat),  i 3 abstencions ( 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, 
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
7.- Aprovació provisional del  el Pla especial número 1 del PGOM de la Garriga  

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 
 
ACORD 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial número 1 redactat per l’arquitecte Joan 
Serradell i Mundó de l’illa situada entre els carrers Sant Francesc, La Doma i Llerona i la Plaça 
del Dr. Montal, amb excepció de l’edifici d’habitatges existent al carrer Llerona, 3. 
 
Segon.- Fer constar, d’acord  amb l’apartat 4 de  l’esmentat art. 12,  que  el nou document de 
PEU núm. 1 que s’aprova provisionalment no introdueix modificacions substancials ni no 
substancials respecte al document aprovat inicialment per la Junta de govern local de data 
24/04/2017, únicament introdueix aclariments a les objeccions formulades en l’Acord de la 
CTUB de 8/06/2017. 
 
Tercer.- 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  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s i 1 
PSC-CP i  1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
8.- Verificació del Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm. 33  “Plaça de la Pau/Satèl·lits”  

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 
 
ACORD : 
Primer.- Verificar el Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 
d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm.33  “Plaça de la Pau-Satèl· lits presentada pel 
propietari únic i promotor “Cases JP 2010, SL, amb el benentès que els terminis per a la 
construcció dels habitatges amb protecció oficial que consten en el Pla d’etapes han de ser  els 
mateixos tant pels habitatges de promoció pública com pels habitatges de promoció privada, és 
a dir, els previstos a l’article 68 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Segon.- Remetre el Segon Text Refós a la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als 
efectes oportuns. 
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El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s i 1 
PSC-CP i  1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 
9.- Aprovació de de l’acord d’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics 

de l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /RH 
 

ACORD 
Primer.- APROVAR l’increment de l’1% de totes les retribucions  dels empleats públics de 
l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, de 
conformitat amb allò que estableix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017 i de 
conformitat amb la negociació col·lectiva portada a terme amb la representació sindical amb 
efecte retroactiu d’1 de gener de 2017, tant pel personal en actiu com pel personal que hagi 
finalitzat la seva relació laboral durant aquest any però en data anterior a l’entrada en vigor de la 
LPGE. 

 
Segon.- DONAR  compte del present acord a la representació dels empleats públics d’aquest 
Ajuntament per al seu coneixement i efectes escaients.  

 
Tercer.- EXPOSAR aquest acord al públic mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i edictes de la Corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
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.  
 
10.- Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i 

indemnitzacions dels membres electes de l’Ajuntament de la Garriga. 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/RH 
 

ACORD 
Primer.- APROVAR l’increment de l’1% de les retribucions dels càrrecs electes de 
l’Ajuntament de la Garriga, amb dedicació parcial o completa a partir del dia 1 de gener, de 
conformitat amb allò que estableix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017. 
 
Segon.- APROVAR l’increment de l’1% de les dietes per assistències i indemnitzacions,  dels 
càrrecs electes de l’Ajuntament de la Garriga, de conformitat amb allò que estableix la Llei de 
Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017, amb efectes del dia 1 d’agost de 2017. 
 
Tercer.- ESTABLIR que amb efectes del dia 1 d’agost, els/les regidors/es de l’oposició que 
assisteixen a altres òrgans, comissions tècniques aprovades per ple i que tenen així mateix el 
seu nomenament com a membres de les mateixes per acord de ple, podran percebre aquestes 
dietes per la seva assistència efectiva als òrgans o comissions tècniques creades per ple, amb els 
mateixos imports i condicions que els membres de l’equip de govern sense dedicació. 
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Quart.- EXPOSAR aquest acord al públic mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i edictes de la Corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
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.  
 
11.- Aprovació de l’acord de complementació de les retribucions per incapacitat 

transitòria dels membres electes de l’Ajuntament. 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/RH 
 

ACORD 
Primer.- Aprovar l’acord de complementació de la Incapacitat Temporal dels membres electes 
d’acord amb el que es descriu literalment a la part expositiva. 
 
Segon.- Determinar que aquest acord serà d’aplicació als membres electes al servei de 
l’Ajuntament de la Garriga, amb efectes del dia 1 de juny de 2017. 
 
Tercer.- Acordar la publicació de l’Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’anuncis corporatiu i a la web municipal. 
 
Quart.- Facultar a 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 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.  
 

12.-Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdits finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 
 
ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per import de 
67.158,88 euros de la forma següent: 
 
Despeses que cal finançar: 
Suplements de crèdits 
Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

- 2017.100.91200.10000 ALP.Alts càrrecs.Retribucions bàsiques 1.096,56 

- 2017.100.91200.16000 ALP.Òrgans de Govern.Seguretat Social 365,00 

  Total suplements de crèdit 1.461,56 

 
Finançament que es proposa: 
Romanents de Tresoreria: (um: euros) 
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Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
d’increment 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.461,56 

  Total finançament 1.461,56 

 

Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris 
Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2017.302.92001.12000 SEI.P.Funcionari.Endarreriments retribucions 24.643,82 

- 2017.302.92001.16000 SEI.P.Funcionari.Endarreriments.Seguretat Social 6.602,00 

- 2017.302.92001.13000 SEI.P.Laboral.Endarreriments retribucions 26.048,25 

- 2017.302.92002.16000 SEI.P.Laboral.Endarreriments.Seguretat Social 8.403,25 

  Total crèdits extraordinaris 65.697,32 

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

d’increment 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 65.697,32 

  Total finançament 65.697,32 

 
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  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.  
 

13. Aprovació “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions  en règim de 

concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga.” 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  
 

ACORD 
Primer. APROVAR   les “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions  en règim de 
concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats enèmiques de la Garriga.” per a 
l’exercici 2017 i següents, el text íntegre de les quals és el següent: 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província 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 
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i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta de mitjans 
habituals de difusió, per a general coneixement. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 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 la proposta d’acord.  
 

14.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels 

preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música 

ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P01, 
reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música. El text de 
l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 
Article 6. Tarifes reduïdes 
[...] 
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 
s’especifiquen: 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 
cursant aquests estudis i/o tallers a l’EMM, tindrà dret a una reducció del 25% de la 
quota mensual per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud mitjançant 
presentació d’una instància. 

 
Suprimir el següent punt: 
 

b) Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 
com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 
fills. 

 
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. P01, 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 Municipal de Música. 
 

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 assistents   
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
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15.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels 

preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P02, 
reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. El text de 
l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 
Article 6. Tarifes reduïdes 
[...] 
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 
s’especifiquen: 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 
cursant aquests estudis reglats i/o tallers a l’EMAD, tindrà dret a una reducció del 
25% de la quota mensual per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud 
mitjançant presentació d’una instància. 

 
Suprimir el següent punt: 
 

b) Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 
com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 
fills. 

 
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. P02, 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 Municipal d’Art i Disseny (EMAD). 
 
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 assistents   
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 

16.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels 

preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 

ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P04, 
reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals. El 
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text de l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 
 
Article 6. Tarifes reduïdes 
[...] 
2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 
s’especifiquen: 
 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 
cursant activitats formatives a l’EME, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota 
a abonar per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud mitjançant 
presentació d’una instància. 

 
Suprimir el següent punt: 
 

Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 
com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 
fills. 

 
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. P04, 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 Municipal d’Educació (EME). 
 
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 assistents   
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  
 

17.- Informes de l’alcaldia  

 
No hi informes per donar compte.  
 

18.-Mocions 

 

No se’n presenten. 
 

19.-Precs i Preguntes 

Precs 
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• Prec que presenta  el grup municipal de la CUP per demanar que es prenguin mesures 

per a garantir un cabal mínim al riu Congost 
 

Preguntes escrites 
No se’n presenten  
 
Preguntes orals 
Pregunta oral  que formula  el Sr. Roger Prims,  portaveu del grup municipal de la CUP-PA: 

• En relació als 5 equips als quals faltava adjudicar les propostes per l’avanç de pla, 
quines noticies en temin?. 

• Ens agradaria més concreció en relació a la marca la Garriga , terminis, dotació, qui 
participa al disseny de la marca, etc.  

• On es pot consultar el llistat de les persones mereixedores de la medalla d’honor de la 
Garriga?  

• En relació a les obres del carrer Banys, s’han endarrerit? Potser valdria la penar haver-
les endarrerit perquè només hi ha les tanques posades i ara hi ha la Festa Major i no 
sabem si hi haurà acceptació en relació a la Festa Major o serà una nosa. Què tenen 
previst? 
 

Pregunta oral  que formula  el Sr. Àlex Valiente,  portaveu del grup municipal del PSC-CP: 
• Referent al conflicte laboral amb l’empresa de neteja viària que ha aparegut als mitjans 

de comunicació en els darrers dies. Concretament a un treballador se li està negant un 
dret fonamental. Volem saber què està fent l’ajuntament tenint en compte que és un 
treballador d’una concessió municipal. 

• En segon lloc dir que durant el plenari anterior es va denunciar un comentari sexista que 
es va fer al plenari, del qual vaig demanar disculpes, perquè en part va ser culpa meva i  
també d’un altre regidor i  la Sra. alcaldessa va demanar que es retirés.  Ara vull dir que 
des de la CUP fa cinc mesos que es va denunciar que hi havia un anunci sexista a 
l’accés de la Garriga, a la carretera de l’Ametlla  i encara està allà. Volem saber si, amb 
tanta efectivitat, es farà alguna cosa amb aquest anunci. 

 
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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