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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 27 de setembre 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  de l’acta  núm. 100   corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017 
 
La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 
l’acta  núm. 100  corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 
2 C.U.P-PA, 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. 100  corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017. 
 
 
2. Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2018 

 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  
 
ACORD 
Primer. Fixar per a l’any 2018 les següents festes de caràcter local  de la Garriga: 

 
• Dia  21 de maig de 2018 
• Dia  3 d’agost de 2018 

Segon. Donar compte del present acord a  la Direcció dels  Serveis Territorials  del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-
Solidaritat i 1 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.  
 
 
3. Acord d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions  

 
ÀREA FUNCIONAL: Societat del Coneixement / secretaria 
 
ACORD 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al conveni de col·laboració subscrit el 
6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex 
I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
l’Ajuntament de la Garriga pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a 
la notificació de la seva aprovació. 
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Segon. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, 
indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de la Garriga, puguin obtenir de 
qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, 
aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la 
consulta telemàtica de l’esmentada informació. 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, 
ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
Tercer. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà 
d’un import de 75.000, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar amb una “X” 
el/s lot/s objecte d’adhesió): 
 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 55.000€ 

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 20.000€ 

Total 75.000€ 

 
Quart. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària 
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació 
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el 
pressupost municipal. 
Cinquè. Facultar àmpliament i expressa a Meritxell Budó i Pla, Alcaldessa-Presidenta, en 
representació de l’Ajuntament de la Garriga per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions 
necessàries per executar els presents acords. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 
2 C.U.P-PA, 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 del Compte General. Exercici 2016 

 
ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  
 
ACORD 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats 
pels següents documents comptables:  
 
Ajuntament de la Garriga 
 
• Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 49.417.077,14 euros, 

respectivament, i un fons de maniobra de 4.708.680,02 euros. 
• Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat 
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net de l’exercici d’1.270.446,26 euros. 

• Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
d’1.884.055,63 euros, unes obligacions pendents de pagament d’1.445.949,18 euros i un 
resultat pressupostaria ajustat de 2.349.134,98 euros. 

• Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es 
parteix d’un patrimoni net de 43.324.899,26 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni 
net de 44.854.407,06 euros. 

• Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en 
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 3.274.177,54 euros i s’arriba 
a unes existències finals de 4.844.255,57 euros. 

• La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, 
en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 

 
Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació 
 
• Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 162.416,70 euros, 

respectivament, i un fons de maniobra de 156.646,23 euros. 
• Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat 

net de l’exercici d’11.182,60 euros. 
• Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 

13.148,03 euros, unes obligacions pendents de pagament de 2.957,05 euros i un resultat 
pressupostaria ajustat de 9.589,93 euros. 

• Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es 
parteix d’un patrimoni net de 142.324,42 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net 
de 153.088,26 euros. 

• Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en 
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 87.185,18 euros i s’arriba a 
unes existències finals de 83.576,77 euros. 

• La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, 
en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 

 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
• Les actes d’arqueigs de les existències en caixa a fi d’exercici de l’Ajuntament i de 

l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació;  
• Les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’Ajuntament  i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, a fi 
d’exercici, agrupats per nom o raó social de l’entitat financera, adjuntant el corresponent 
estat de conciliació, autoritzat per la Intervenció, com a òrgan que té atribuïda la funció de 
comptabilitat. 

• Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la Corporació i de l’OA de Mitjans de Comunicació, 
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que determinen els articles esmentats en la part expositiva. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  11 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, i 1 SI-Solidaritat), i  4 
abstencions (2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 1 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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5. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdits finançats amb 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

 
ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 
 
ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de suplement de crèdit, per import de 1.178,41 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 

- 2017.200.92000.13011 OAMC.Personal Laboral.Retribucions bàsiques.A2 260,71 

- 2017.200.92000.13002 OAMC.Personal Laboral.R.Complementàries.CD 111,65 

- 2017.200.92000.13003 OAMC.Personal Laboral.R.Complementàries.CE 184,12 

- 2017.200.92000.13004 OAMC.Personal Laboral.Triennis 37,81 

- 2017.200.92000.16000 OAMC.Personal Laboral.Seguretat Social 193,00 

- 2017.200.92001.13012 OAMC.Personal Laboral.Retribucions bàsiques.C1 99,84 

- 2017.200.92001.13002 OAMC.Personal Laboral.R.Complementaries.CD 43,13 

- 2017.200.92001.13003 OAMC.Personal Laboral.R.Complementàries.CE 108,49 

- 2017.200.92001.15100 OAMC.Personal Laboral.Incentius rendiment.CP 36,36 

- 2017.200.92001.13004 OAMC.Personal Laboral.Triennis 3,65 

- 2017.200.92001.16000 OAMC.Personal Laboral.Seguretat Social 89,65 

- 2017.200.92000.15000 OAMC.Personal Laboral.Incentius rendiment.HE 10,00 

  Total suplements de crèdit 1.178,41 

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

d’increment 

- 2017.200.87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.178,41 

  Total finançament 1.178,41 

 
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. 
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El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 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.  
 
 
6. 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, per import de 187.969,00 euros de la forma 
següent: 
Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció RF Proposta 
consignació 

2017/2/202/1 202 31300 62900 Adquisició 1 DEA 5 1500,00 

2017/2/402/3 402 17900 63900 Cloració aigüa de pou 5 15.000,00 

2017/2/403/21 403 92000 63202 
Reparació pont de formigó escales C/ 11 de 
setembre  

5 
18.500,00 

 100 92900 48100 
Col·lectiu per recup.fanals de les escales de 
l’esglèsia 

5 
2.000,00 

2017/2/402/4 402 17100 61900 Jardineria carril bici c/ Vulcà 5 10.000,00 

    Total crèdits extraordinaris 47.000,00 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 47.000,00 

  Total finançament 47.000,00 

 

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

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

2017/2/100/7 100 17200 60900 Inversions Carril bici 20.000,00 

 102 13200 15101 SEG.P.Funcionari.Incentius rendiment.C.Nocturnitat 3.500,00 

 202 31100 21300 Reparació i manteniment maquinària 3500,00 

 202 31100 22606 Cursos 6.510,00 

 202 31100 22799 Campanyes i plagues 3.000,00 

 206 33800 22799 Oci nocturn.Empreses i professionals 8.000,00 

 203 33800 22799 Festes I actitvitats culturals. Professionals 3.000,00 

2016/2/204/2 204 33600 63700 PAI.PAT.Refugi Antiaeri.Adequació 2.541,00 
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2016/2/204/2 204 33600 63700 PAI.PAT.Refugi Antiaeri.Adequació 12.000,00 

2016/2/205/2 205 34000 62500 Instal·lacions i mobiliari. Reposició 14.000,00 

 
302 92000 15100 

SEI.P.Funcionari.Incentius rendiment.Hores 
extraordinàries 

3.500,00 

 302 92000 22604 Despeses serveis.Intervenc-represent.jurídiques 4.000,00 

 302 92000 22610 Indemnitzacions danys via pública i altres 4.000,00 

 302 92003 14300 SEI.Altre personal.Substitucions 10.000,00 

 302 92003 16000 SEI.Altre personal.Substitucions seguretat social 3.000,00 

 304 43110 22616 Promoció i desenvolupament econòmic 6.000,00 

2017/2/401/1 401 92000 63200 Adequació urbanisme 23.000,00 

2017/2/403/7 403 92000 63201 Millores i manteniment dependències municipals 10.418,00 

 205 34000 22799 Despeses vàries.Treballs realitzats empreses i prof 1.000,00 

    Total suplements de crèdits 140.969,00 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 140.969,00 

  Total finançament 140.969,00 

 

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  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 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. 
 

 

7. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris de l’Organisme 

Autònom Local de Mitjans de Comunicació de la Garriga 

 
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  
 
ACORD 
Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 22.293,00 euros de la forma 
següent: 
Suplements de crèdits 

 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.22699 Ràdio.Estructura 1.200,00 

  Total crèdits extraordinaris 1.200,00 

 

Crèdits extraordinaris 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.62900 Substitució taula de mescles i encapsulament 21.093,00 

  Total crèdits extraordinaris 21.093,00 

 

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 22.293,00 

  Total previsió  22.293,00 

 

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  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 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.- Informes de l’alcaldia  

 
No hi ha informes per donar compte.  
 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa, s'expedeix 
el present certificat a la Garriga, 19 de març de 2018    

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