
 
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 25 de febrer de 2015 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. 

 
Aprovació, si procedeix, de l’acta núm. 66/2015 corresponent a la sessió ordinària  del dia 28 de 
gener de 2015. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1  PP), essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova 
l’acta  de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2015. 
 
 

2. Despatx d’Ofici. 

 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat 
 
 
3. Autorització compatibilitat de personal municipal; senyor JPV; professor EMM. 

 

ACORD 

 

Primer. Autoritzar al senyor JPV per poder exercir com a Professor de l’Escola Municipal de 
Música de Premià de Dalt, 5.52 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 s’atorga fins al final de la relació 
laboral amb l’Ajuntament de la Garriga 
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 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord.» 

 



 
4. Autorització compatibilitat de personal municipal; Sra. SLM; Interventora municipal.  

 

ACORD 

 
Primer. Autoritzar a la Sra. SLM  per a poder exercir com a professora col·laboradora del 
Centro Estudios Financieros (CEF) fora 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 de 
treball sol·licitats per la Sra. interventora  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 exerceix la Sra. SLM com a interventora d’aquest 
Ajuntament. 
Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici professional en l’àmbit 
privat 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 i al Comitè Unitari de Personal No obstant, 
la corporació acordarà allò que consideri més oportú. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 

 

5. Autorització compatibilitat de personal municipal; senyora MEB; professora de 

l’EMM 

 

ACORD 

 
Primer. Autoritzar a la senyora MEB per poder exercir com a professora de música a la 
Fundació Universitària Martí l’Humà, 2 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 del lloc de la 
demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.  
Tercer. L’exercici d’aquestes activitats no pot suposar modificacions en la jornada de treball 
establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquesta treballadora exerceix l’Ajuntament de la 
Garriga. 
Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici professional en l’àmbit 
privat s’inscriurà al registre de personal corresponent. 
Cinquè. Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisada 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 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord 
 

 

6. Aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu municipal de la Garriga  



 
 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar inicialment el “Reglament de l’Arxiu municipal de la Garriga”. 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests 
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.  
Tercer.- Disposar que en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Quart.- Fer la màxima difusió de l‘acord en el mitjans i medis municipals per al coneixement 
general de la població. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 

 

 

7. Creació de l’òrgan tècnic de control i seguiment dels diferents contractes de gestió 

indirecta mitjançant concessió administrativa dels serveis públics municipals i 

designació del tècnic municipal representant de cada una dels diferents òrgans. 
 

ACORDS 
Primer. Aprovar la creació dels òrgans tècnics de control de les concessions municipals 
establerts a la part expositiva de l’acord. 
Segon. Establir que la creació dels òrgans tècnics de control així com la seva composició es 
publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de la Garriga. 
Tercer. Notificar el present acord als membres integrants dels diferents òrgans tècnics de 
control. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord.» 
 
 

8. Proposta de delegació del servei de tractament de la fracció resta dels residus 

municipals de la Garriga al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 

ACORD 

Primer. Delegar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental la gestió del servei 
de tractament de la fracció resta derivada dels residus municipals de la Garriga, amb efectes d’1 
de març de 2015. 
Segon. Designar la instal·lació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per 
al tractament de resta, ubicada a Mataró, com la instal·lació on el contractista del servei 
municipal de recollida i transport dels residus urbans ha de transportar la fracció resta, d’acord 
amb les clàusules dels respectius contractes. 
Tercer. Comunicar al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (planta de 
tractament de Mataró) que els vehicles que transportaran aquesta fracció des de la Garriga seran 
els vehicles titulars del servei amb matrícula 4767HLM i 7355CZV, juntament amb els de 
reserva que s’utilitzen en cas d’avaries amb matrícula 4886DHK i 8653GCL. 



 
Quart. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès, i a l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
Cinquè. Notificar aquest acord al contractista CESPA, SA (Ferrovial), per al seu compliment. 
Sisè. Facultar la Sra. Alcaldessa tant àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les 
actuacions i acords necessaris per a l’eficàcia, execució i formalització d’aquests acords. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
9. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la defensa de la 

conca del riu Besòs. 

 

ACORD 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci per 
a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada la modificació d’Estatuts 
definitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA) aprovat en sessió de Junta General 
del dia 10 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne 
part del mateix a tots els efectes legals. 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 
Tercer. DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 
exercit la iniciativa. 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el període 
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per tal 
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs, als efectes escaients. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
10. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

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

 
ACORD 

Primer.- Aprovar provisionalment 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 les  prescripcions derivades de l’informe de 
l’ACA que es transcriuen a continuació: 
“Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement. Atès que es troba en una zona de risc 

d’inundació, malgrat la seva situació en el casc urbà de la Garriga l’Ajuntament haurà de 

gestionar aquest risc residuals mitjançant un Pla d’Actuació Municipal contra inundacions, 

d’acord amb allò informat en aquest apartat. 

En relació a les afeccions mediambientals, s’informa favorablement. 

En relació amb l‘abastament, s’informa favorablement. 

Respecte al sanejament, la UA 33 haurà d’incloure una reserva pressupostària a fi d’assumir 

els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 

sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 

tractament de la depuradora i emissari terrestre i/o submarí. Atès que l’administració actuant 

del  sistema de sanejament  en alta és el Consorci per la Defensa de la conca del Besòs, s’haurà 

de sol·licitar a aquest l’autorització de connexió, ja que és l’entitat encarregada  de gestionar 

els ingressos previstos en concepte de sanejament per als nous desenvolupaments urbanístics. 

Per tant, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització el promotor haurà 

d’acreditar que disposa de l’autorització de connexió del Consorci, situació que es podrà 

verificar durant el tràmit de comunicació del projecte efectuat per l’Ajuntament, d’acord amb 

l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic aprovat per reial decret  1290/2012, de 7 

de setembre . La repercussió  econòmica es computarà en funció de l’increment  final d’aigües 

residuals respecte les previsions del sector segons el vigent PG. 

Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials.” 

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  15 vots a favor ( 7CiU, 3AI-AM, 2 S.I., 2 PSC-PM i 1 PP) i 2 
abstencions (ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova la proposta d’acord. 
 

 
11. Desestimació al·legació sobre l’aprovació inicial i aprovació definitiva de l’Ordenança 

municipal del soroll i les vibracions, i el mapa de capacitat acústica del municipi de la 

Garriga. 

 
ACORD 

Primer. Desestimar l’al·legació presentada per Linde & Wiemann, SA en data 10 de desembre 
de 2014 (reg. entrada 6453/2014) contra l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal G05 del 
soroll i les vibracions, i el mapa de capacitat acústica del municipi de la Garriga, d’acord amb 
l’informe transcrit a la part expositiva d’aquest acord. 
Segon. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal G05 del soroll i les vibracions, i el mapa 
de capacitat acústica del municipi de la Garriga, 
Tercer.- Publicar l’Acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança municipal G05 del soroll 
i les vibracions, i el mapa de capacitat acústica del municipi de la Garriga en el Butlletí Oficial 

de la Província, no produint l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze 
dies comptats des del dia següent al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 



 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
Quart.- Publicar, igualment, l’Acord definitiu en el butlletí informatiu local i inserir-lo en el 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en 
que s’hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa Linde Wiemann, SA pel seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
12. Modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels 

serveis de cursos de formació i altres activitats culturals. 
 
ACORD 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal P04, reguladora dels 
preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals. El text de 
l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat que s’ha d’afegir és el següent: 

Preu públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 
Exercici 

2014 
Art. 5. Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix en el moment  
de realitzar la inscripció, i després periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes 
vençut, a partir del dia 1 del mes següent. 
En el cas dels cursos de cobrament trimestral, es cobrarà a mes vençut el primer mes del 
trimestre en curs, a partir del dia 1 del mes següent (exemple: trimestre d’octubre a 
desembre; es cobrarà el dia 1 de novembre). 
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d’anuncis i edictes de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i 
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentessin 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat. 
Quart. Notificar aquest acord a l’Escola Municipal d’Educació i a l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
13. Aprovació de la modificació de les bases d’execució del pressupost corresponent a 

l’exercici econòmic del 2015. 



 
 
ACORD 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució números 7, 30 i 38 del 
pressupost genera municipal, en els termes en que figura a l’expedient administratiu. 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de 
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d’anuncis i edictes de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i 
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Tercer. Facultar al Sra. Alcaldessa-Presidenta per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
14. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari, 

relatiu a l’atorgament d’una subvenció de concessió directa amb conveni per visites 

guiades de cases modernistes amb els propietaris de l’habitatge del Passeig, número 97 

(Casa Sebastià Bosch). 
 
ACORD 
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari per import de 550,00 euros que cal finançar 
baixa per anul·lació, d’acord amb el següent detall: 
Despeses que cal finançar: 

Crèdit extraordinari (um: euros) 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de 
la consignació inicial 

- 2015.204.33600.48009 PAI.PAT.SUB.Casa Passeig 97.Conv.visites guiades. 550,00 

             Total crèdit extraordinari:  550,00 

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

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.204.33600.48008 PAI.PAT.SUB.Convenis visites guiades 550,00 

 Total crèdit extraordinari 550,00 

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
proposta d’acord. 
 
 
15. Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al 



 
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al 

període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de 

desembre de 2014. 

 
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.  

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.  

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 

resultats:  

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -10,61 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -16,90 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’oepracion 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: -26,12 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -24,32 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: -14,90 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -18,66 dies 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -14,92 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. “ 
 
El Ple de l’ajuntament resta assabentat. 
 
 
16. Mocions  

 
Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-PM, per dedicar un element fix a la figura 
del Sr. José Segú. 
 
Per tot això proposem al Plenari de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords: 
 
1. Instal·lar un punt a el inici del Carril Bici de la Garriga que, a partir d’un element consensuat 
amb la mateixa família Segú, serveixi d’homenatge a la figura del Sr. José Segú.  
2. Instal·lar en el mateix plànol un plafó informatiu dels itineraris ciclistes que es poden fer des 
del nostre municipi.  
 
El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 
S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 
moció. 
 
 
Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM per a la modificació de la Llei 27/2014, 
sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre. 
 

Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament  

 

1. Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del 
municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats 
davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els 
tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.  

2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les 
entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i 
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran 
tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans. 

3. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat 
jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència 
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin 
acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes 
entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers. 



 
4. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per tal 

de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les 
associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que 
existien fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el 
desenvolupament de la iniciativa social. 

5. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern 
de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es 
reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, 
integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i 
participativa. 

6. Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups 
parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al 
Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 
27/2014 i a totes les associacions i entitats  del municipi. 

 
El Ple de l’Ajuntament, per 16 vots a favor (7 CiU, 3 AI-AM, 2 S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-
E) i 1 vot en contra (PP) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la 
Corporació, aprova  la moció. 
 
I perquè consti, als efectes oportuns, d'ordre i amb el vist i plau de la Sra. alcaldessa, amb 
l'excepció prevista en l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
s'expedeix el present certificat a la Garriga, 26 de febrer de 2015. 

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


