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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE  L’AJUNTAMENT DEL DIA 

31 DE MAIG DE 2017 

 

La Garriga, trenta-u de maig de dos mil disset. 

 

Essent les dinou hores, s’ha reunit a la Casa Consistorial en sessió  ordinària, el Ple de 

l’Ajuntament amb l’assistència dels regidors i regidores ressenyats tot seguit: 

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU)  

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

Sra. Neus Marrodán i Torrents (Acord ERC-AM) 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (Acord ERC-AM) 

Sra. Maria Dolors Castellà i Puig (Acord ERC-AM)  

Sr. Lluís Marco i Sanclement (Acord ERC-AM) 

Sra. Clara Dachs i Bernad (C.U.P-PA) 

Sr. Roger Prims i Vila (C.U.P-PA) 

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)  

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

Sra. Maria Carme Pérez i Farrerons (ICV-EUiA-E) 

 

Excusen la seva assistència: 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Isabel Mas i Parés 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 96 corresponent  al ple ordinari de 26 d’abril  de 2017  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic per a la gestió dels Casals 

infantils (estiu i nadal)  

4. Ratificar l'acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de la rectificació 

anual de l’inventari de béns, drets i obligacions  

5. Declaració de lesivitat conveni de data 4-10-2013 i acord plenari de data 30-10-2013 

rescat cementiri de rescat del cementiri municipal. 

6. Aprovació de l’encomanda de gestió i del Conveni Tipus sobre l’assumpció de funcions 

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

7. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajuts econòmics per a facilitat l’accés a 

l’habitatge . 

8. Aprovació expedients de modificació de crèdits de l’Ajuntament: 

8.1  Expedient número 2017.17. Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

8.2  Expedient número 2017.18, Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

9. Aprovació expedient de modificació de crèdit de OAMC. Expedient número 2017.02. 

Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit 

10. Aprovació del Pla Economicofinancer pel trencament de la regla de despesa en la 

liquidació del pressupost 2016 

11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al primer 

trimestre del 2017 

12. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període 

mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al primer trimestre del 2017 

13. Adhesió al Manifest contra l’LGTBIfòbia 

14. Informes de l’alcaldia  

15. Mocions 

16. Precs i Preguntes 
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1. Aprovació acta de la sessió anterior. 

 

La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a 

l’acta  núm. 96, corresponents al ple ordinari de 26 d’abril de 2017. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  (minut  00, 50 segons)   

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova l’acta núm. 96, corresponent al ple ordinari de 26 d’abril de 2017. 

 

 

3. Despatx d’Ofici 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i 
acords de la Junta de Govern Local 
 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

Núm. Identificació de la resolució Extracte de la  resolució 

1 Àrea Alcaldia Avocar la competència i nomenar a la senyora CPM, com a funcionària 
en pràctiques de la plaça de Tècnica mitjana de Contractació, 
enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, 
classe tècnica grau mitjà, categoria Tècnics de grau mitjà, grup A2, 
amb una jornada de 37,5 hores setmanals vacant a la Plantilla de 
Personal d’aquest Ajuntament, amb efectes a partir del dia 14/03/2017, 
la qual ha complert tots els requisits exigits a les bases de la 
convocatòria i ha aprovat totes les proves del procés selectiu, i que ha 
estat proposada pel Tribunal del concurs oposició celebrat els dies 9 de 
març de 2017. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 14/03/17 

2 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.08, mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions de despesa del pressupost 
vigent. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/03/17 
3 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació per transferències de crèdit, 
número 2017.08 per import de 61.433,25 euros amb finançament amb 
càrrec a minoracions d’aplicacions pressupostàries. 
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Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/03/17 

4 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits per incorporació de 
romanents de crèdits d’exercicis anteriors del projecte de despesa amb 
finançament afectat número 2015/2/403/3 VPU.DIBA.Ventades.Can 
Luna.Coberta.Reparació. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/03/17 

5 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la proposta de modificació per incorporació de romanents de 
crèdit per import de 59.781,02 euros, segons es detalla al decret.  

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/03/17 

6 Àrea Identitat Autoritzar la cessió de l’ús de les infraestructures següents: 50 cadires i 
una pantalla, el dia 20 d’abril de 2017, a l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues per portar a terme la reunió informativa del procés de 
preinscripció i matriculació del centre, en resposta a la seva petició de 
data 28 de març de 2017. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 31/3/17 

7 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.10, mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions de despesa del pressupost 
vigent. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 31/03/17 
8 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació per transferències de crèdit, 
número 2017.10 per import de 7.104,24 euros amb finançament amb 
càrrec a minoracions d’aplicacions pressupostàries. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 
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Data 31/03/17 
9 Àrea Alcaldia Aprovar l’assistència de personal municipal als cursos de formació 

detallats al decret i  les despeses de locomoció corresponents  Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 31/03/17 
10 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.11, per 
incorporació de romanents de crèdits del pressupost 2016. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 07/04/17 
11 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar la proposta de modificació per incorporació de romanents de 
crèdit per import de 171.362,76 euros, segons es detalla al decret. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 07/04/17 
12 Àrea Serveis a les 

persones  
Avocar la competència delegada i aprovar la programació de la 
temporada estable de gener a novembre de 2017 del Teatre de la 
Garriga El Patronat, presentada per l’Àrea de Serveis a les Persones. 
Cultura, així com la despesa de 7.557,75€. 
 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 07/04/17 
13 Àrea Serveis a les 

persones  
Cedir l’ús de de la sala d’actes de la biblioteca a la coral Ariadna per 
realitzar els assajos del cor Kantikune els dimarts des del 4 d’abril al 
13 de juny de 2017 de 21h a 22h 
 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 10/04/17 
14 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.12 
mitjançant suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria 
afectat. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 07/04/17 
15 Àrea Alcaldia Autoritzar la cessió de l’ús del Teatre municipal, el dia 21 d’abril de 
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Regidoria Secretaria 2017 de 19.30 a 21.30 hores, a l’entitat Assemblea Nacional Catalana  
per portar a terme la Xerrada – Col·loqui amb el Lluís Llach, en 
resposta a la seva petició de data 21 de març de 2017. 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 11/04/17 
16 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.13, mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions de despesa del pressupost 
vigent 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/04/17 
17 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació per transferències de crèdit, 
número 2017.13 per import de 15.235,95 euros amb finançament amb 
càrrec a minoracions d’aplicacions. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/04/17 
18 Àrea Identitat Restar assabentats de  la cessió de l’ús de del Poliesportiu de Can 

Noguera a l’escola ISCAt el dia 7 d’abril de 2017, de les 8 h a les 15 h, 
per a la realització de l’Sport Day 2017, en resposta a la seva petició de 
data 21/09/2016 i aprovar la liquidació corresponent.  

Regidoria Esports 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 12/04/17 
19 Àrea Serveis a les 

persones  
Cedir l’ús del teatre municipal a l’Associació  El Far  el dia 29/04/2017 
de 16:00h a 23:00h, per a fer-hi una obra de teatre, en resposta a la 
seva petició de data 13/02/2017. Regidoria Salut 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/04/17 
20 Àrea Identitat Pagament a justificar de l’àrea de Serveis a les persones.Esport, per 

import de 2.000€ per fer front a les despeses derivades de la sortida al 
Tibidabo dels nens i nenes de l’Esport Escolar. 

Regidoria Esports 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 18/04/17 
21 Àrea Alcaldia Autoritzar l’assistència de personal municipal als 

cursos/sessions/jornades de formació detallades al decret i aprovar les 
despeses de locomoció corresponents.  

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 18/04/17 
22 Àrea Serveis a les 

persones  
Autoritzar la realització de l’activitat consistent en la cessió d’un espai 
a la paret de la casa de Can Mora per fer un mural el dia 23 d’abril 
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Regidoria Joventut exposant la situació de les refugiades. 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 19/4/17 
23 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic  

Avocar la competència delegada i aprovar la relació de despeses 
corresponent al dia 19 d’abril de 2017 per un import total de 
981,79 euros. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 19/04/17 
24 Àrea Serveis a les 

persones   
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i 
la Fundació Salut Mental de Catalunya que té per objecte la gestió i 
dinamització del Club Social de persones amb malalties mentals, la 
cessió d’un despatx (despatx de la primera planta) de l’Edifici de Can 
Raspall (c/ dels Banys, 40) i l’ús compartit dels espais comuns de 
l’Edifici Can Raspall i que serà vigent durant un any natural des de 
l’endemà de la seva signatura i prorrogable per un any més. 

Regidoria Salut 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/04/17 

25 Àrea Alcaldia Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple a la Sala de Plens el dia 
26 d’abril de 2017  a les 19 h i fixar l’ordre del dia.  Regidoria Secretaria 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/04/17 
26 Àrea Identitat Cedir l’ús de l’escenari i la zona d’espectadors del Teatre municipal, el 

dia 20 de juny de 2017, d’11 a 13 h, i el dia 21 de juny de 2017, de 19 
a 21 h, a l’Escola Sant Lluís Gonçaga per portar a terme el comiat dels 
alumnes de 4t d’ESO de l’escola, en resposta a la seva petició de data 6 
d’octubre de 2016. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/4/17 
27 Àrea Alcaldia Desestimar la pretensió de la Sra. TVR relativa a l’abonament dels 

interessos de demora des de abril 2012 a 31 de gener de 2017, que 
segons ella s’han generat arrel de regularització dels endarreriments en 
a l’aplicació del complement de destí errònia que es va fer entre els 
mesos d’abril de 2012 a gener de 2016 de conformitat amb les 
consideracions de la part expositiva. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/04/17 
28 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i requerir l’empresa Waterfire, SL 
qui ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de contractació com a adjudicatària del 
contracte de subministrament de vestuari pel personal municipal de la 
Garriga perquè aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat 
i solvència.  Regidoria Contractació 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/04/17 
29 Àrea Alcaldia Atorga delegació especial a favor del Regidor d’aquest Ajuntament Sr. 

Àlex Valiente Almazán, d’atribució de competència per celebrar el Regidoria Secretaria 
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Òrgan 
resolutori 

Alcaldia matrimoni en forma civil, essent encàrrec específic per aquell que s’ha 
previst contraure el dia 29 d’abril de 2017, en aquesta població, a les 
9,00 hores. Data 24/4/17 

30 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Cedir l’ús de l’església de la Doma, el dia 17 de juny de 2017 de 
18.30h a 21.30 h, a la Coral Ariadna per portar a terme el concert de 
presentació del cor Kantikune, en resposta a la seva petició de data 7 
d’abril de 2017. 
 

Regidoria Patrimoni 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 24/04/17 
31 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència sobre la gestió econòmica 
delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia de data 
16 de juny de 2016 i concedir a Serveis i Promocions Catara, SL, 
l’ajornament de pagament del deute tributari de la liquidació número 
2017/00002455  de 120.752,21€ (impost de construccions, 
instal· lacions i obres, i taxa de llicència urbanística). Acceptar com a 
garantia la valoració del sòl de la parcel·la situada al carrer 
Negociant,27-29  amb un import de taxació de  268.951,15€. 
 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/04/17 
32 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Arxivar l’expedient de restauració de la legalitat urbanística 
PL008/2017 a nom de SILCAR EDIFICIS SELECTES, S.L., de les 
obres  sense llicència consistents en el tancament  perimetral de la finca 
a l’immoble de carrer Bassal 41-45, a Garriga, donat que es duien a 
terme arrel  d’un requeriment de l’àrea de medi ambient. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
33 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Arxivar l’expedient de restauració de la legalitat urbanística 
PL003/2017 de les obres sense llicència efectuades a l’immoble del 
Passeig Vilanova 7, donat que en data 28/3/17 i núm. De registre 
1405/2017, es va presentar, a requeriment municipal, un assabentat 
d’obres. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
34 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència sobre la gestió econòmica 
delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia de data 
16 de juny de 2016 i concedir a la senyora NBB el fraccionament del 
deute tributari de les liquidacions de la taxa ocupació a la via pública 
amb taules i cadires per un import principal de 725,02€. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
35 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència sobre la gestió econòmica 
delegada a la Junta de Govern Local per Resolució d’Alcaldia de data 
16 de juny de 2016 i concedir a l’entitat ART ALIMENT 10 el 
fraccionament del deute tributari de les liquidacions de la taxa 
ocupació a la via pública amb taules i cadires per un import principal 
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Regidoria Hisenda de 725,02€. 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
36 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 2017.14, mitjançant 
transferències de crèdit entre aplicacions de despesa del pressupost 
vigent 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
37 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació per transferències de crèdit, 
número 2017.14 per import de 17.353,46 euros amb finançament amb 
càrrec a minoracions d’aplicacions pressupostàries detallades a la 
resolució. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/4/17 
38 Àrea Identitat Avocar la competència delegada i autoritzar el lloguer de l’escenari i la 

zona d’espectadors del Teatre de la Garriga el dia 6 de maig en horari 
de 9.30h a 12.30h per realitzar l’acte: Xerrada divulgativa de salut 
general de psiconeuroimmunologia, i aprovar la liquidació 
corresponent per import de 362,11€. 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 24/04/17 
39 Àrea Identitat Pagament a justificar de l’Àrea d’identitat. Ensenyament, per import de 

1.740,00€ per a fer front a les despeses derivades de l’allotjament del 
viatge a França dels alumnes del Projecte ACADA. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 25/04/17 
40 Àrea Identitat Pagament a justificar de l’Àrea d’identitat. Ensenyament, per import de 

1.850,00€ per a fer front a les despeses derivades de les dietes del 
viatge a França dels alumnes del Projecte ACADA. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 25/04/17 
41 Àrea Alcaldia Prorrogar la modificació de les jornades acordades a la JGL de data 

30/01/2017, de les senyores BPS, Coordinadora EME (grup A2-18), i 
SCV, Tècnica Mitjana d’Ensenyament, a partir de l’01/04/2017 i fins 
el dia 13/09/2017 data en que finalitza l’excedència voluntària amb 
reserva de lloc de treball de la Sra. MFB Cap de Serveis a les Persones. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 25/4/17 
42 Àrea Alcaldia Avocar puntualment aquesta competència i concedir al Sr. MMT, agent 

de la policia local (grup C-1) una bestreta per un import de 2.000€  que 
es reintegrarà mitjançant deducció de 166,67€ en les properes 12 

Regidoria Serveis 
interns/RH 
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Òrgan 
resolutori 

Alcaldia mensualitats i caldrà que es trobi totalment cancel·lada a data 
31/05/2018. 

Data 25/4/17 
43 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar la competència delegada i aprovar la relació de despeses de 
personal corresponents al mes d’abril per un import total de 389.701,24 
euros. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/04/17 
44 Àrea Alcaldia Comparèixer i oposar-se en el recurs contenciós administratiu ordinari 

núm. 92-2017 B, que es tramita pel  Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona, interposat contra la desestimació presumpta de la 
reclamació per danys físics per caiguda al carrer Passeig, davant del 
número 2 el dia el dia 23 d’abril de 2014. 

Regidoria Secretaria/SJ 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/04/17 
45 Àrea Alcaldia Avocar la competència  i contractar al senyor JPT, com a mestre de 

Taller, mitjançant contracte d’interinatge per a la substitució del senyor 
JMCB de baixa per IT, al 100% de jornada (37,5 hores/setmanals) a 
partir del dia 24 d’abril de 2017 i fins que el titular de la plaça es 
reincorpori o bé com a màxim fins el dia 30 de juny de 2017 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 26/04/17 
46 Àrea Serveis a les 

persones  
Autoritzar a l’AEE Institut Blancafort a organitzar la festa de promoció 
del casal d’estiu de l’AEE Institut Blancafort el dissabte 20 de maig de 
2017, de 8.30 a 14.00 h, a la plaça de Can Dachs.  Regidoria Esports 

Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 27/04/17 
47 Àrea Alcaldia Estimar en base a totes les consideracions i fets avaluats la reclamació 

de responsabilitat patrimonial presentada per l’Assessoria Congost, 
SCP, ja que s’acredita que els danys al·legats han estat motivats a 
causa del funcionament dels serveis públics atribuïbles, però no essent 
procedent la responsabilitat de l’Ajuntament de la Garriga, essent la 
responsable de l’organització i celebració del correfoc l’entitat a la qual 
cal imputar el dany, perquè és en l’exercici de la seva activitat 
d’organització i celebració del correfoc de la Festa Major 2016 va 
ocasionar  els danys al patrimoni dels reclamants i que aquest dany no 
té origen en una ordre de l’Administració ni en una causa de força 
major.  

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/04/17 

48 Àrea Serveis a les 
persones  

Autoritzar a la penya barcelonista de la Garriga a retransmetre la final 
de la copa del Rei el dissabte 27 de maig al Passeig, davant del balneari 
Blancafort. Tancar el Passeig, entre el carrer Blancafort i el carrer 
Mina, des de les 19.00 fins a la 1.00 h de la matinada, i autoritzar l’ús 
del poliesportiu de Can Violí en cas de pluja per poder realitzar 
l’activitat. Cedir les següents infraestructures: 6 taules, 60 bancs i 270 
cadires i un quadre de llums pel bon funcionament de tot. 

Regidoria Esports 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 27/04/17 

49 Àrea Territori i Pagament a justificar de l’Àrea de via pública per import de 205,00 €, 
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Sostenibilitat per a fer front a les despeses de la inspecció tècnica oficial (ITV) de 
quatre vehicles municipals, (4847-GKP, B-3692-NL, 6503-FGF i 
9412-BYJ). 

Regidoria Via pública  
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/04/17 
50 Àrea Alcaldia Avocar la competència  i desestimar la petició d’adscripció en 

Comissió de Serveis sol· licitada pel senyor IRP. Nomenar, per màxima 
urgència, funcionari interí de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, grup C2, de la 
plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació com a agent de la 
Policia Local , al senyor IRPel qual compleix tots els requisits exigits 
per a ocupar aquest lloc de treball, a partir de l’1 de maig de 2017 i pel 
període màxim de tres mesos i en el cas que es prevegi que la 
interinitat hagi d’excedir aquest termini, caldrà instrumentar la 
convocatòria adient tal i com estableix la normativa vigent. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/04/17 

51 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar la competència delegada i aprovar la relació de despeses 
menors de caràcter periòdic i repetitiu corresponents al dia 28 d’abril 
de 2017 per un import total de 154.832,00 euros. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/04/17 
52 Àrea Alcaldia Autoritzar l’assistència de personal municipal als 

cursos/sessions/jornades de formació detallades al decret i aprovar les 
despeses de locomoció corresponents.  

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 28/04/17 
53 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar procediment de compensació d’ofici  per tal de procedir a la 
compensació de deute entre aquest ajuntament  i la Generalitat de 
Catalunya per import de 13.071,24 € 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 02/05/17 
54 Àrea Alcaldia Autoritzar els cursos de formació de personal municipal i aprovar les 

despeses corresponents de locomoció. Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 02/05/17 
55 Àrea Alcaldia Admetre a tràmit la sol·licitud presentada per d’Agro Pinyana, SL, i 

Serveis i Promocions Catara, SL,  i iniciar expedient per determinar la 
responsabilitat o no de l'Ajuntament i si aquest té l'obligació 

Regidoria Secretaria 
Òrgan Alcaldia 
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resolutori d'indemnitzar els sol·licitants a conseqüència dels danys econòmics 
derivats de deixar sense efecte la llicència de construcció d’un edifici 
plurifamiliar al carrer Negociant, 27-29. 

Data 03/05/17 

56 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Iniciar expedient d’ordre d’execució al propietari de la finca Can Mas, 
situada al Km 33 de la carretera C-17, per tal que de manera immediata 
retiri les runes abocades a l’esmentada finca, donat que s’ha tingut 
constància que en data 26 d’abril una pedra circular de dimensions 
considerables, de formigó, va irrompre a la calçada de la C-17 entre la 
Garriga i Figaró procedent dels abocaments incontrolats de runa en un 
dels talussos de la finca. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 

57 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar el contracte artístic 
amb Marcel Gros Pueyo, per dur a terme 3 sessions de l’espectacle de 
teatre Contes Amagats dins el programa d’Activitats Culturals a les 
Escoles, curs 2016/17 i imputar la despesa corresponent de 3.085,50 € 
a l’aplicació pressupostària corresponent.  

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 
58 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 
59 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
import de 1.548,80 euros 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 
60 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Pagament a justificar de l’àrea de Patrimoni per import de 77,34 €, per 
a fer front a les despeses derivades de la compra d’una ballesta 
d’atrezzo per a les visites guiades a l’església de la Doma. 
 

Regidoria Patrimoni 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 
61 Àrea Alcaldia Autoritzar la cessió de l’ús de la Pista número 2, el dia 14 de maig de 

7:00 h a 17:00 h, a l’entitat PSC La Garriga per fer la Trobada de 
Germanor, en resposta a la seva petició de data 7 d’abril de 2017. 
 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 
62 Àrea Alcaldia Prorrogar la contractació en el marc del POM 2016 subvencionats 
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Regidoria Serveis 
interns/RH 

parcialment per la Diputació de Barcelona a través del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local i de suport a la integració 
social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, des 
del dia 2 de maig de 2017 i fins a l’1 de novembre de 2017, amb una 
jornada de 37,5 hores setmanals, mitjançant contracte laboral d’obra o 
servei de durada determinada i amb una retribució de 1.000€ bruts 
mensuals, més la part proporcional prorratejada de les pagues 
extraordinàries (166.67€), als treballadors detallats al decret (3 
persones  Arranjaments via pública i 1 persona  Conscienciar i 
sensibilitzar vers actes cívics). 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/05/17 

63 Àrea Identitat Autoritzar la celebració de la primavera poètica i concedir al Sr. JVD 
actuant en representació de l’Associació de Veïns del Barri de les 
Roques, el permís per fer un vermut poètic el dia 7 de maig, 
concretament al passeig Congost, número 280, així com la cessió de 80 
cadires, 3 taules i l’equip de so i llum de l’àrea de Cultura.  

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació  

Data 04/05/17 
64 Àrea Alcaldia Comparèixer i oposar-me al recurs número 71/2017 B per PISAN 

DUES UTE LEY 18/1982 de 26 de mayo” i seguit davant del Jutjat 
Contenciós administratiu 3 de Barcelona contra la desestimació per 
silenci negatiu de l’expedient de rescat de la concessió administrativa 
mixta d’obra i servei del nou cementiri Municipal adjudicada a PISAN 
DUES UTE LEY 18/1982 de 26 de mayo, en data 20/10/1998  

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 04/05/17 

65 Àrea Alcaldia Concedir a la senyora NRM, Professora EMAD (grup A1-22), la 
reducció d’un terç de la jornada, passant a fer una jornada de 25h 
setmanals (66,67% jornada) amb el 80% de les retribucions per tenir 
cura del seu fill menor de sis anys, amb efectes a partir del dia 8 de 
maig de 2017 i com a màxim fins al 15/10/2022, data en la que el seu 
fill farà els sis anys.  

Regidoria Serveis 
interns/RH  

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/05/17 
66 Àrea Alcaldia Avocar la competència  i concedir al senyor JRB, administratiu adscrit 

a l’àrea de secretaria (grup C1) una bestreta per un import de 1.500€,  
que es reintegrarà mitjançant la paga de nadal de 2017 i caldrà que es 
trobi totalment cancel·lada a 31/12/2017. 

Regidoria Serveis 
interns/RH  

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/05/17 
67 Àrea Alcaldia Avocar la competència  i ampliar la jornada a la senyora MAVA, 

professora de l’escola de música, al 30% de jornada (11.25 
hores/setmanals) a partir del dia 3 de maig i fins al 12 de maig de 2017, 
donat que la titular gaudeix de permís per matrimoni des del dia 
28/04/17 al 12/05/17. Aprovar la despesa de les retribucions bàsiques, 
les retribucions complementàries i la Seguretat Social amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents.  

Regidoria Serveis 
interns/RH  

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/05/17 

68 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Desestimar les al·legacions presentades per Sr. LC, en representació de 
la Fundació Maurí, en relació a l’ordre d’execució  pel manteniment i 
reparació de l’habitatge situat al carrer de Can Xic Corder, 16, en base 
als informes emesos pels Serveis Tècnics i els Serveis Jurídics de 
l’ajuntament de la Garriga de data 4 de maig de 2017,  i imposar multa 
per valor de 300 € a la Fundació Maurí per incomplir l'ordre d'execució 
de data 28/09/2017 advertint-li que la persistència de l'incompliment 
suposarà la imposició automàtica de noves multes pel mateix import 
amb una periodicitat de 15 dies  i per una quantia, cada vegada, de 300 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 05/05/17 
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euros. 
69 Àrea Identitat Autoritzar la cessió de l’ús de l’Auditori de l’escola Municipal de 

Música a l’entitat Coral Ariadna els dies 6 de 16 a 20 h i el 7 de 
maig de 2017 de 10 a 13h, per a la realització d’uns assajos 
extraordinaris. 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 05/05/17 
70 Àrea Identitat Pagament a justificar de l’àrea de joventut per import de 150€ per a fer 

front a les despeses derivades tant de  material pels tallers, com 
benzina pels vehicles, com entrepans i beguda pels voluntaris/es. 

Regidoria Joventut  
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 08/05/17 
71 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la relació 

cobratòria del mes de de maig de 2017 (quota mensual de maig i servei 
de menjador d’abril) de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues, de 
134 valors i d’import 19.617,75 €, que aplicant les reduccions 
corresponents queda un import de 19.413,04 €. 

Regidoria Ensenyament  
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 08/05/17 
72 Àrea Identitat Cedir l’ús de la sala polivalent gran del Teatre de la Garriga a l’entitat 

Kòmix Grup Teatre Amateur, els dilluns i dijous de 20.30 a 22.30h 
d’abril a setembre, per a fer assajos de l’espectacle programet pel 
novembre  al Teatre de la Garriga, d’acord amb la seva sol·licitud.  

Regidoria Cultura  
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 08/05/17 
73 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i requerir l’empresa ANNCON 
LLEURE I OCI, SL qui ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i ha estat proposada per la mesa de contractació com a 
adjudicatària del contracte de la gestió del servei públic dels casals 
infantils organitzats per l´ajuntament de la Garriga perquè aporti la 
documentació acreditativa de la capacitat i solvència establerta al plec 
de clàusules administratives particulars. 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/03/17 
74 Àrea Identitat Cedir l’ús de l’escenari i la zona d’espectadors del Teatre municipal, el 

dia 18 de juny de 2017, matí per muntatge de llums i de 17 a 21 h, i el 
dia 19 de juny de 2017, de 9 a 14 h i de 17 a 21 h, a l’Institut Manuel 
Blancafort per portar a terme la representació de l’obra de teatre de 
final de curs per a alumnes i famílies d’alumnes i l’assaig previ, en 
resposta a la seva petició de data 4 de maig de 2017. 

Regidoria Ensenyament  
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 09/05/17 

75 Àrea Alcaldia Aprovar la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants, de les 
persones relacionades al decret (Sra. GAM), per inscripció indeguda al 
donar-se compliment a tots els requisits establerts a l’apartat 5.2.4.1 de 
la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobres instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
gestió del padró municipal (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015). 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 

76 Àrea Serveis a les 
persones  

Avocar puntualment la competència i autoritzar la cessió del pavelló 
Can Noguera a l’Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, així com la 
cessió de 44 taules, 180 cadires i  contenidors i galledes. Regidoria Salut 
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Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 
77 Àrea Alcaldia Avocar la competència per adoptar els següents acords contractar  la 

senyora LAF, com a professora de música, mitjançant contracte laboral 
per a la substitució del senyor JMRR de baixa per IT, al 18% de 
jornada (6,76 hores/setmanals) a partir del dia 11 de maig de 2017 i 
fins que el titular de la plaça es reincorpori o bé com a màxim fins el 
dia 30 de juny de 2017.  Aprovar la despesa de les retribucions 
bàsiques, les retribucions complementàries i la Seguretat Social amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal 
vigent detallades al decret. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 

78 Àrea Serveis a les 
persones  

Avocar puntualment la competència delegada i aprovar la relació 
cobratòria dels mesos     de febrer, de març i d’abril de 2017 del Servei 
de Teleassistència domiciliària, per un import de 874,56 € . Regidoria Acció social 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 
79 Àrea Alcaldia Aprovar la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants, de les 

persones relacionades al decret ( 2), per inscripció indeguda al donar-se 
compliment a tots els requisits establerts a l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobres instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
gestió del padró municipal (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015).  

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 

80 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Autoritzar a Fashionstorming 2016 SL, el bar El Nou Trull, per 
realitzar una sèrie de petits concerts davant del seu establiment, situat 
al Pg. Dr. Vich número 10, els diumenges 14 i 28 de maig i 4 i 11 de 
juny, del 2017, de les 18:30h a les 20:30h, per tal d’amenitzar la 
terrassa de l’esmentat bar. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 09/05/17 
81 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Requerir al  propietari de la finca situada al carrer Nord 4, 3r 3a, de la 
Garriga,  perquè, en el termini d’UN MES a comptar del dia següent a 
la notificació procedeixi a l’enderroc  del tancament fet a la terrassa  
amb estructura lleugera sense disposar de la preceptiva llicència i no 
essent legalitzable, per a restaurar la realitat física i jurídica alterada. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 
82 Àrea Alcaldia Avocar la competència i autoritzar la inscripció de les logopedes 

municipals, a la formació en  l ‘ “Assessorament en disfuncions 
orofacials”, que es realitzarà a Barcelona el dia 11 de maig de 10 a 13 
hores, a Barcelona. Imputar la despesa de 240€ pel cost total de 
l’assistència al curs a l'aplicació pressupostària ALP. Formació 
personal. P. Laboral. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 09/05/17 
83 Àrea Alcaldia Avocar la competència i nomenar funcionari interí de l’Escala 

d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia 
Local, grup C2, de la plantilla de personal funcionari d’aquesta 

Regidoria Serveis 
interns/RH 
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Òrgan 
resolutori 

Alcaldia Corporació com a agent de la Policia Local, al senyor DHC  el qual 
compleix tots els requisits exigits per a ocupar aquest lloc de treball, a 
partir del dia 2 de maig de 2017 i fins la reincorporació del titular de la 
plaça o com a màxim fins el 09/03/2018. 

Data 09/05/17 

84 Àrea Identitat Cedir l’ús de l’escenari i la zona d’espectadors del Teatre municipal, el 
dia 15 de juny de 2017, de 9 a 14 h i de 19 a 22 h, i el dia 16 de juny de 
2017, de 9 a 14.30 h, a l’Institut Vil· la Romana per a portar a terme la 
representació de l’obra de teatre a càrrec del grup de teatre de l’institut 
per a pares i alumnes, en resposta a la seva petició de data 5 de maig de 
2017. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 10/05/17 

85 Àrea Serveis a les 
persones  

Cedir l’ús de l’Auditori de l’Escola de Música i de la plaça del Silenci  
el dia 14 de maig de 2017 en horari de14:00 h a 22:00 h  a la Fundació 
Noelia per portar a terme una Jornada Solidària Musical, per a recaptar 
fons per a la investigació de la Distrofia Muscular per Defícit de 
Colàgeno VI i fer divulgació d’aquesta patologia en resposta a la seva 
petició de data 26/04/2017 i cedir l’ús de les infraestructures següents, 
50 cadires,  altaveus i micròfon. 

Regidoria Salut 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 10/5/17 

86 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Avocar puntualment aquesta competència i donar conformitat a la 
ocupació de la via pública de la Sra. DBM per la instal·lació d’una 
parada informativa sobre el producte comercial Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs, els dissabtes 6 i 13 de 
maig del 2017, i al mateix temps concedir llicència d’ocupació de la 
via pública pel mateix concepte els dissabtes 20 i 27 de maig del 2017 i 
aprovar la liquació corresponent. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 10/05/17 

87 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts corresponents al mes de maig del curs 
2016/17 de l’Escola Municipal de Música “Josep Aymerich”, de 
358 valors, per un import de 23.726,00 € (mensualitats) i 753,40 
(monogràfics), que aplicant les reduccions corresponents queda 
per un import de 19.917.25 € (mensualitats) i 631.65 € 
(monogràfics). 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 11/05/17 

88 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la memòria 
valorada “Posada en marxa de la Torre Stripping la Garriga pel 
tractament de l’aigua captada dels pous Camp de Futbol, Noguera, 
Dina, Plandiure i Calderer”, redactada per Sorea, SAU durant el mes 
de maig de 2017, i amb un pressupost d’execució de 156.095,01€ (IVA 
no inclòs).  
Sol·licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, de la 
Generalitat de Catalunya, per un import de 70.242,75€ corresponent 
al 45% del pressupost total, d’acord la Resolució TES/430/2017, de 
2 de març. 

Regidoria Serveis 
urbans 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 11/05/17 

89 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Procedir a l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució incoat a la 
Comunitat de Propietaris de la finca situada al carrer Mina 3, de la 
Garriga, relatiu a la revisió i reparació de l’aplacat de la façana. Regidoria Urbanisme 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 11/05/17 
90 Àrea Alcaldia Aprovar la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants, de les 
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Regidoria Serveis 
interns/OAC 

persones relacionades al decret ( 3),  per inscripció indeguda al donar-
se compliment a tots els requisits establerts a l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobres instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
gestió del padró municipal (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015). 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/05/17 

91 Àrea Alcaldia Aprovar la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants, de les 
persones relacionades al decret ( 3), per inscripció indeguda al donar-se 
compliment a tots els requisits establerts a l’apartat 5.2.4.1 de la 
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, pel qual es 
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobres instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
gestió del padró municipal (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015). 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/05/17 

92 Àrea Alcaldia Autoritzar l’assistència de personal als cursos de formació detallats a la 
resolució i  aprovar les despeses de locomoció corresponents.  Regidoria Serveis 

interns/RH 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 15/5/17 
93 Àrea Identitat Concedir l’ús del pati de Can Luna a l’Entitat A.C.R Front Diabòlic els 

dies 13 i 14 de maig pels assajos amb la Garrifera, d’acord amb la 
instància de data 12 de maig de 2017. 
 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 12/05/17 
94 Àrea Serveis a les 

persones  
Cedir l’ús  del Teatre municipal a  L’Associació  APAFAC , el dia 
19/05/2017 de 19:00h a 21:00h, per a fer-hi una gala benèfica de dansa 
a favor de la xarxa de serveis d’Autisme de la Garriga, en resposta a la 
seva petició de data 26/04/2017. 

Regidoria Salut 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 16/5/17 
95 Àrea Alcaldia Liquidar l’import brut al treballador que es detalla a la resolució Sr. 

XFG, contractat en el marc del Pla “Xarxa de governs locals 2016-
2019”, amb motiu de la finalització del contracte laboral que va 
formalitzar amb aquest Ajuntament, l’import de 460,28€. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 17/05/17 
96 Àrea Alcaldia Iniciar els tràmits previstos en els articles 4 i següents del Reglament 

3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, així com en els articles 101 i 
102 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, amb 
l’objecte de proveir la plaça de jutge/essa de pau, substitut/a al 
municipi de la Garriga. 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 17/05/17 
97 Àrea Alcaldia Autoritzar la cessió de l’ús de l’Auditori de l’Escola Municipal de 

Música el dia 27 de maig de 10:00 h a 19:00 hores  al partit 
Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga per fer una xerrada sobre 

Regidoria Secretaria 
Òrgan Alcaldia 
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resolutori Models d’habitatge, en resposta a la seva petició de data 27 d’abril de 
2017 Data 17/05/17 

98 Àrea Serveis a les 
persones  

Autoritzar el Club de Basquet la Garriga a organitzar la cloenda de la 
temporada 2016-2017 el dissabte 27 de maig de 2017 i a fer ús del 
poliesportiu de Can Noguera des de les 17.00h del dissabte 27 de maig  
i fins l’1 hores del  diumenge. 

Regidoria Esports 
Òrgan 
resolutori 

Per delegació 

Data 18/05/17 
99 Àrea Alcaldia Rectificar l’apartat b) de la part resolutiva  de la resolució d’alcaldia de 

data 9 de maig  de 2017 per la qual s’aprova la despesa per un import 
de 240€ passant a ser de 290,40€ amb la imputació a l’aplicació 
pressupostària corresponent.  

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 19/05/17 
100 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Avocar puntualment aquesta competència i aprovar el Pla de Seguretat 
i Salut presentat per AXIS PATRIMONI, S.L., per l’execució de les 
obres de adequació interior d’una nau existent com a seu dels bombers 
voluntaris a la Garriga. Fase 1, coordinades per l’arquitecta tècnica 
municipal. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 19/05/17 
101 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Incoar expedient d’ordre d’execució  a la propietària de l’habitatge del 
de la plaça Narcisa Freixas 4 de la Garriga, pel compliment de 
l’obligació de mantenir els terrenys, les construccions i les 
instal· lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament, en 
relació al mal estat de conservació de l’esmentada finca.  

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 19/05/17 
102 Àrea Serveis a les 

persones  
Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 a l’Associació Arbolag pel dia 27 de maig de 2017 de 12:00 h  
a 23:30 h així com 10 taules  i 3 contenidors, per a la presentació de 
balls típics i campionat de futbol per commemorar el dia de la mare 
Boliviana. 

Regidoria Esports 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 19/05/17 
103 Àrea Alcaldia Convocar la sessió ordinària  de la Junta Local de Seguretat  el dia 12 

de juny a les 10 hores, a la sala de reunions de la quarta planta  de 
l’ajuntament i fixar l’ordre del dia .  

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 22/05/17 
104 Àrea Alcaldia Tenir el Sr. JMMG per desistit en la seva sol·licitud de reclamació de 

responsabilitat patrimonial per no haver complimentat 
satisfactòriament el requeriment municipal d’esmena de deficiències en 
el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de l’escrit 
de requeriment. 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 22/05/17 
 Àrea Alcaldia Resum d’infraccions de trànsit. 

 Regidoria Seguretat 
ciutadana 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/04 al 17/05 
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Acords Junta Govern Local 
 

J.G.L. de  24/04/17 No hi assumptes per donar compte al Ple .  
 

J.G.L. de 08/05/17 No hi assumptes per donar compte al Ple .  
 

J.G.L. de 22/05/17 No hi assumptes per donar compte al Ple .  
 

 

La Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA, demana explicacions de les 

resolucions  número 27, 31, 47, 55, 68, 68 i 88. 

 

El Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s, demana explicacions de les 

resolucions   número 53, 68 i 88. 

 

El Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP, demana explicacions de les 

resolucions número 53 i 68. 

 

El  Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat, demana explicacions de 

les resolucions número 32 i 83. 

 

La Sra. Carme P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E, demana explicacions 

de la resolució número 45 i 96. 

 

La Sra. alcaldessa dóna explicacions sobre les resolucions demanades. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  ( minut 2, 8 segons) )   

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

3. Aprovació definitiva de l’acord d’establiment del servei públic de gestió dels casals 

infantils municipals (Estiu i Nadal) 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria /Ensenyament 
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ANTECEDENTS 

 

Vist l'acord plenari de data 22 de febrer de 2017, pel qual es prengué en consideració i se 

sotmeté a informació pública l'expedient per a l'establiment del servei públic local  de gestió 

dels casals infantils municipals (Estiu i Nadal). 

 

Vist que, dintre del termini d'informació pública, no s’ha presentat cap al·legació de conformitat 

amb el certificat de secretaria.  

 

Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC de 23 de juny de 

1995), és l'aprovació definitiva pel ple, de l'establiment del servei, el projecte d'establiment i el 

reglament que el regularà, amb la previsió dels efectes econòmics que aquestes decisions 

comporten;  

 

Vist l'informe favorable de la Intervenció;  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 

• Decret Legislatiu 2/2003,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 

• Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95. 

 

Es proposa al ple l’adopció del dictamen següent: 

 

ACORD:  

 

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

Nadal), d'acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts, servei 

que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta mitjançant la 

fórmula de concessió administrativa.  
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Segon.- Aprovar el projecte d'establiment del servei públic local de gestió dels casals infantils 

municipals (Estiu i Nadal), que s'adjunta.  

 

Tercer. Aprovar el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne la publicació 

íntegra al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i al butlletí informatiu local, juntament amb 

els presents acords, i alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat 

íntegrament el text.  

 

Quart.- Autoritzar  les despeses inherents a l'execució dels presents acords amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal de l’exercici 2017.  

 

Cinquè.- Lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent 

d'aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.  

 

Sisè. Facultar àmpliament la Sra. alcaldessa d'aquest Ajuntament, per a l'atorgament de 

qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors. 

 

La Sra. Meritxell Coma, regidora d’ensenyament, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  ( minut 23, 19 segons)   

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

4.  Ratificar l'acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de la rectificació 

anual de l’inventari de béns, drets i obligacions  

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  

 

ANTECEDENTS 
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Vist que el consell d’administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de 

data 15 de maig de 2017 va prendre l'acord següent: 

 

 

“ANTECEDENTS  

 

I. Vist que l’Ajuntament de la Garriga té constituït l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació i com a tal exerceix funcions de tutela en aplicació de la normativa local. 

 

II. Vist que l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga en la reunió 

ordinària del consell d’administració del dia 13 de juliol de 2016 va aprovar proposar al Ple 

de la corporació l’aprovació de l’inventari de l’Organisme, separat del de l’Ajuntament amb 

data de l’assentament de 31 de desembre de 2015.  

 

III. Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a 

la rectificació de l’inventari general de béns de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació referida a la data 31 de desembre de 2016. 

 

Vist que aquesta competència correspon a les facultats de control de l’Ajuntament de la 

Garriga sobre l’OAMC. 

  

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Local: 

• Estatuts de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.  

 

Llei estatal: 

• Articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 

públiques. 

• Articles 17 a 36 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 

1372/1986, de 13 de juny. 

• Article 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
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de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Llei catalana: 

• Els articles 199 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

• Article 222 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. 

• Article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals. 

• Sobre l’inventari dels organismes autònoms és d’aplicació l’article 204.2 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals. 

 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

PRIMER. Proposar al ple de la corporació l’aprovació de  la rectificació de l’inventari de 

béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga en 

els termes que es resumeixen a continuació: 

 

Epígraf Llibre A. Béns, drets i obligacions de l'ens local Brut  
Fons 

amortització  
Valor 

comptable 

I.2.C. Mobles de servei públic 20.636,53  14.866,06   5.770,47 

I.2.D. Drets de propietat immaterial de servei públic 7.180,00   7.180,00   0,00 

  Totals 27.816,53   22.046,06   5.770,47 

       

SEGON. Practicar en el llibre d’inventari els assentament corresponents. 

 

TERCER. Actualitzar els valors de l’immobilitzat i altres béns, drets i obligacions que consten a 

la comptabilitat municipal d’acord amb l’inventari de l’OAMC consolidat. 

 

QUART. Aprovar l’assentament de regularització a data 31 de desembre de 2016. 

 

CINQUÈ. Elevar el present acord al ple de la corporació als efectes legals i reglamentaris per 
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a la seva ratificació i posterior tramesa a les administracions competents.” 

 

Vist que l’article 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals requereix de manera expressa que aquest acord sigui adoptat pel Ple de 

la corporació es proposa la ratificació d'aquest acord del consell d’administració. 

 

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple els següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Ratificar l'acord del consell d’administració de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació, de data 15 de maig de 2017, sobre l’aprovació de la rectificació anual de  

l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de 

la Garriga, actualitzat a data 31 de desembre de 2016. 

 

Segon. El present acord haurà de notificar-se al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, amb la remissió d’una còpia de l’inventari, als 

efectes escaients. 

 

El  Sr. Jordi Calatrava, regidora d’hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  ( minut 25, 5 segons)   

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

5. Declaració de lesivitat del conveni signat amb PISAN el 4/10/2013 i de l’acord del ple de 

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

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
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ANTECEDENTS  

 

Atès que per resolució de l’alcaldia de l’Ajuntament de 27 de gener de 2017  es va iniciar el 

procediment per determinar la declaració de lesivitat del conveni signat amb PISAN el 

4/10/2013 i de l’acord del ple de l’ajuntament de 30/10/2013 relatiu a l’inici del rescat de la 

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

de la que és titular PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, NÚMERO 1, CIF 

G-61780219. 

 

Atès que l’inici de la declaració de lesivitat  referit tant a l’inici de tramitació del rescat i  a la  

indemnització pactada contingudes  en el conveni de 4 d’octubre de 2013 i en l’acord del ple de 

l’ajuntament de 30 d’octubre de 2016, a les  obligacions derivades dels anteriors compromisos 

(pagament de bestreta), i al  compromís d’actualitzar els preus de l’ordenança fiscal del 

cementiri municipal continguda en el pacte setè del Conveni es va fonamentar en els motius 

exposats en el dictamen jurídic emès per Pareja Advocats Associats  de 30 d’octubre de 2016 i 

l’informe dels serveis jurídics municipal de 23 de desembre de 2016 així com l’informe de 

valoració de la concessió de juliol de 2016 emès per GTAC, SA.  

 

Atès que en data  22/02/2017, amb registre d’entrada 766/2017, PISAN presenta escrit 

d’al· legacions en el que es sol·licita que s’acordi l’arxiu de l’expedient de lesivitat . 

 

Atès que d’acord amb l’informe  jurídic de data 2 de maig de 2017 emès pels serveis jurídics 

municipals  que subscriuen  el Dictamen jurídic emès per Pareja Advocats Associats en data  28 

de març de 2017 respecte a les al·legacions presentades per PISAN es conclou que les 

al·legacions presentades no desvirtuen les motivacions expressades en el dictamen de Pareja 

Advocats Associats de 30 d’octubre de 2016 i l’informe dels serveis jurídics municipal de 23 de 

desembre de 2016 procedint a desestimar-les íntegrament. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès que les al·legacions presentades no desvirtuen les motivacions contingudes en el dictamen 

jurídic elaborat per Pareja i Associats Advocats, S.L.P. de 31 de’octubre de 2016, assumit pels 
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serveis jurídics en informe de data 23 de desembre de 2016, segons el qual resulta que els 

esmentats actes administratius infringeixen l’ordenament, en concret: 

 

- No estan justificats a l’expedient els motius d‘interès públic que avalin el rescat 

infringint el que determina l’article 265 del ROAS. 

- Respecte a la indemnització fixada amb motiu del rescat a partir de l’informe de 

Granados-Faura-Martinez:  

- La indemnització pels terrenys aportats a la concessió infringeix el que 

determina l’article 99  del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 

que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

regim local i l’article 265.5 del Reglament d’orbes, activitats i serveis (ROAS) 

que remeten a la legislació d’expropiació forçosa en la determinació de la 

indemnització. La indemnització pels terrenys aportats no consta justificada en 

l’informe de valoració efectuat pel rescat de la concessió per Granados-Faura-

Martínez. 

- La valoració del lucre cessant es realitza sobre la base errònia que el 

concessionari disposa d’uns drets exclusius sobre tots els enterraments que es 

produeixin a la Garriga i la gestió exclusiva del cementiri. No obstant això,  

d’acord amb el que estableix el plec de clàusules que va regir el concurs i el 

contracte, el concessionari només va adquirir el dret a construir i gestionar les 

unitats d’enterrament previstes al projecte reformat del cementiri, amb un total 

de 504 nínxols i 138 sepultures. Per tant,  el reconeixement de qualsevol 

indemnització per lucre cessant que inclogui els hipotètics beneficis derivats de 

la venda de nínxols i sepultures per sobre d’aquestes quantitats comporta un 

enriquiment injust i sense causa del concessionari, que està obtenint els 

beneficis per la venda d’uns nínxols sobre els que no ostentava cap mena de 

dret exclusiu o concessional. El càlcul del lucre cessant no s’ajusta al  que es 

determina als articles 271 del Text refós de la Llei de Contractes del sector 

públic (TRLCSP) ni 288 del TRLCSP, perquè es calcula sobre un drets 

exclusius que el concessionari no havia adquirit i sobre la base de quantitats 

hipotètiques, tant dels ingressos com de les despeses. 

- La fórmula de càlcul i pagament de les bestretes a compte del rescat continguda 

al pacte 4t i 5e del conveni en la mesura que es deriva del compromís del rescat 
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i es fonamenta en el dret exclusiu de la gestió del Cementiri de la Garriga. 

- El compromís de l’Ajuntament d’actualitzar automàticament els preus previstos a 

l’Ordenança del cementiri municipal T07 per a l’exercici de 2014, (pacte 7è del 

conveni) infringeix el procediment previst per a la  modificació d’una ordenança que 

exigeix necessàriament un procediment administratiu (art. 15 a 17 del Text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals) i requereix d’un informe tècnic-econòmic que justifiqui 

l’import de la taxa.  

 

Atès que procedeix en aquest moment declarar lesius a l’interès públic tant el conveni signat 

amb PISAN el 4 d’octubre de 2013 com  l’acord del ple de 30 d’octubre de 2013 relatiu a l’inici 

del rescat de la concessió, per considerar  que són actes anul·lables perquè vulneren 

l’ordenament jurídic i, per tant, són negatius per a l’interès públics, a l’efecte de l’article 107 de 

la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, de la Llei de procediment administratiu comú de  les 

administracions públiques. 

 

Atès que d’acord amb el que disposen els articles 47 a 52, 107 i següents Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 73 

de la Llei 26/2010,  de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya,  les administracions Públiques poden impugnar davant l'ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu els actes favorables per als interessats que siguin 

anul·lables prèvia la seva declaració de lesivitat per a l'interès públic. 

 

Atesos els articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local. 

 

Atesos els articles 53.1.l) i 52.2.k) 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. 

Atesos els articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 

Contenciós-Administrativa. 

Atès  el que s’ha exposat,  es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació, de conformitat amb 

els articles 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 

52.2.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya. 

 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent 

 

ACORD : 

 

Primer. Desestimar les al· legacions presentades per PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 

26 DE MAYO, NÚMERO 1,  pels motius expressats en el Dictamen de 28 de març de 2017 

assumit per l’informe dels serveis jurídics municipals de data  2 de maig de 2017, que s’entenen 

reproduïts i dels  que es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present 

Acord. 

 

Segon. Declarar la lesivitat per a l'interès públic del conveni  signat el 4 d’octubre de 2013 amb 

PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, NÚMERO 1, CIF G-61780219, 

titular de la concessió administrativa d’execució d’obra i gestió del servei del nou Cementiri de 

la Garriga, pel que s’assumia el compromís municipal d’iniciar el procediment de rescat  i de 

l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 d’octubre de 2013  pel que es va iniciar l’expedient de 

rescat de la concessió esmentada,  per considerar  que aquests actes són anul·lables, atès que 

incompleixen  el que es disposa en l'ordenament jurídic d’acord amb els  dictàmens jurídics 

emesos per Pareja Advocats Associats  de 31 d’octubre de 2016 i  de   28 de març de 2017 i els 

informes dels serveis jurídics municipals de 23 de desembre de 2016 i de 2 de maig de 2017, 

que consten a l’expedient i que s’entenen reproduïts. 

 

Tercer. Interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa  en el termini màxim 

de dos mesos per impugnar els actes administratius declarats lesius i que es consideren 

anul·lables. 

 

Quart. Notificar a l'interessat PISAN DUES SL, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO, 

NÚMERO 1, als efectes oportuns, amb còpia dels informes emesos respecte de les al·legacions 

presentades. 

 

Cinquè. Facultar a la senyora alcaldessa  per a l'execució del present Acord. 
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La Sra. alcaldessa, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat en format MP3 .  ( minut 26, 30 segons)   

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 

i 1 SI-Solidaritat), i 2 abstencions ( C’s i ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

6. Aprovació de l’encomanda de gestió i del Conveni Tipus sobre l’assumpció de funcions 

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Hisenda 

 

ANTECEDENTS 

 

La llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, va fixar les línies bàsiques a les que s’havien 

d’adaptar la comptabilitat dels ens locals i els seus organismes autònoms, atribuint al Ministeri 

d’Economia i hisenda, a proposta de la Intervenció General de l’Administració de l’estat, el seu 

desenvolupament normatiu. 

 

En compliment d’aquesta atribució, el 17 de juliol de 1990, el Ministeri d’Economia i Hisenda 

va aprovar la instrucció de comptabilitat per a l’administració local, que és d’aplicació per 

entitats locals en que el seu àmbit territorial tingui una població igual o superior a 5.000 

habitants. 

 

En exercici de les seves competències de cooperació local (articles 31 i 26 de la llei 7/1985), la 

Diputació de Barcelona presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en 

àmbits molt diversos. 

 

Des de l’any 1992, la Diputació de Barcelona, va iniciar el Pla d’Assistència Informàtic 

Comptable, destinat a donar suport als ajuntaments de la província en el compliment de les 

obligacions derivades de l’ordre de 17 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda 
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En l’any 2000, dins el Pla Integral d’Assistència, es van definir un conjunt d’actuacions 

orientades a donar Suport dins l’àmbit econòmic i financer als ajuntaments de la província. Dins 

d’aquests s’inclouen les actuacions descrites en l’apartat anterior. 

 

La Diputació de Barcelona disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del 

sistema d’informació comptable i d’altres utilitats d’àmbit econòmic i financers dels ajuntament 

que encomanin la seva gestió en el marc d’aqueta actuació d’assistència i cooperació local. 

 

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció 

de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (en acrònim, ASGEL), incloent el 

manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de gestió, prevista a 

l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. D’acord amb 

aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter 

material, tècnic o de serveis de la competència d’una entitat local que s’encomana a una altra 

administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els 

mitjans idonis per al seu exercici. 

 

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’assistència en la gestió econòmica s’ha 

elaborat un conveni-tipus, el text del qual servirà de base per a la formalització dels convenis 

que se subscriuran entre cadascun dels ens i organismes locals que aprovin l’encomanda de 

gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 

 

Aquest conveni-tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques i les característiques 

dels diferents serveis oferts. 

 

El conveni es complementa amb un protocol que especifica l’abast i les característiques dels 

diferents serveis oferts. 

 

Vist que l’ajuntament de la Garriga ja havia signat en data 10 de setembre de 2008 el conveni 

tipus sobre l’Assumpció de Funcions d’Assistència en la gestió Econòmica Local (ASGEL) per 

la Diputació de Barcelona i el seu protocol corporatiu de 24 de febrer de 2005, modificat 

darrerament en data 9 d’abril de 2015 per acord de la junta de govern de la Diputació e 
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Barcelona. 

 

Vist que en data 26 d’abril de 2017, RE número 1849/2017, es va rebre escrit de la Diputació de 

Barcelona indicant que s’havia de procedir a una nova aprovació del conveni tipus d’encomanda 

de gestió per l’assumpció de funcions d’Assistència en la gestió Econòmica Local (ASGEL) ja 

que calia incorporar de ple dret l’Organisme autònom de comunicació de la Garriga. 

 

Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment aplicable a aquest expedient administratiu. 

 

Vist l’informe d’Intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del 

Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del citat conveni no posa 

en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Els articles 55 i 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

El text refós de la llei de contractes del sector públic aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre. 

 

L'article 304.2 del reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de la Generalitat de 

Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Article 40, de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

Article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 

 

En virtut del que s’ha exposar, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona per a l’Assumpció de 
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Funcions d’Assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL). 

 

Segon.- Aprovar la formalització del Conveni tipus amb la Diputació de Barcelona per fer 

efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió de gestió de l’Assistència en la Gestió 

Econòmica Local(per acrònim ASGEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus i del seu 

protocol aprovat per la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de febrer 2005 i rectificat el 

dia 9 d’abril de 2015 per la junta de govern. 

 

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, Direcció dels serveis econòmics 

de l’Àrea de Presidència per al seu coneixement i als efectes escaients. 

 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari 

per a la constància i efectivitat del present acord. 

 

El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=741.0&end

sAt=810.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

7. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajuts econòmics per facilitar l’accés a 

l’habitatge de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social i Habitatge  

 

ANTECEDENTS  
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Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, des 

de l’Àrea d’Acció Social i Habitatge es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o 

social que tinguin per finalitat: 

 

Activar mesures que permetin a les unitats de convivència accedir a un habitatge de lloguer a un 

preu assequible, però que no disposen dels recursos econòmics, necessaris per fer front a les 

despeses econòmiques que suposa un nou contracte de lloguer, fiances, avançament de 

mensualitats del nou lloguer, honoraris de la immobiliària, mudances i altes de 

subministraments.     

 

Vist que l’article 12.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament (en endavant 

l’Ordenança),  estableix que prèviament a la convocatòria del procés de concessió s’hauran 

d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores. 

 

Atès que en aquest cas concret cal inicialment procedir a l’aprovació de les Bases Reguladores. 

 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article 17.3  

de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança. 

 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de concessió, i 

de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS, 

procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut 

d’aquestes Bases Reguladores. 

 

Vist que l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern estableix l’obligatorietat de donar publicitat de  la informació 

relativa a les subvencions i els ajuts públics. 

 

Vista la necessitat de regular i fixar els criteris i el procediment de sol· licitud, tramitació, 

concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del 

Servei d’Habitatge del mateix municipi, destinades a finançar unitats de convivència que tinguin 

com a objectiu: 
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• Accedir a un habitatge amb un preu de lloguer inferior al preu del lloguer que tenen 

actualment. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer per finalització del lloguer anterior. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer per motius de separació o divorci o emancipació. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer perquè els serveis socials de l’ajuntament ho 

considerin necessari. 

 

FONAMENTS JURÍDICS: 

 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 

desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 

com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 

Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 

per acord del Ple de data 29 de juny de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província en 

data 6 de juliol de 2016  

 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és 

la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de 

la LGS. 

 

Vist l’informe favorable de la regidoria d’Acció Social i Habitatge. 

 

Vista la fiscalització prèvia de l’àrea d’Hisenda.  

 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció de següent 

 

ACORD: 
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Primer. APROVAR les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 

procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats 

d’interès públic o social que tinguin per finalitat activar mesures que permetin a les unitats de 

convivència accedir a un habitatge de lloguer a un preu assequible, però que no disposen dels 

recursos econòmics, necessaris per fer front a les despeses econòmiques que suposa un nou 

contracte de lloguer, fiances, avançament de mensualitats, altes de subministraments...     

per a l’exercici 2017 i següents, el text íntegre de les quals és el següent: 

 
“BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER l’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER 

FACILITAR L’ACCES A L’HABITATGE  
 
 
1.- Objecte 
 
La situació actual del mercat immobiliari que ha propiciat un increment del preu de l’habitatge 
de lloguer, ha generat també un augment de les despeses relacionades amb la formalització de 
nous contractes de lloguer. 
 
Moltes persones i famílies que han de formalitzar un nou contracte de lloguer tenen moltes 
dificultats o no poden fer-se càrrec de les despeses que això suposa: fiances, mensualitats 
avançades del lloguer, honoraris de la immobiliària, donar-se d’alta dels subministraments o la 
mudança.  
 
La realitat actual a més, està comportant que a moltes persones i famílies no se’ls renova el seu 
contracte de lloguer o bé la seva situació econòmica els obliga a buscar un habitatge de lloguer 
a un preu més assequible. En qualsevol dels casos, les despeses que comporta un nou contracte 
de lloguer, és una dificultat afegida a aquestes situacions. 
 
Detectades aquestes situacions tant des de l’Àrea d’Habitatge com des dels Serveis Socials 
bàsics, des de l’ajuntament hi ha la voluntat i l’objectiu d’atorgar un ajut econòmic a les 
persones i famílies que es trobin en les situacions prèviament descrites per tal que aquestes 
puguin accedir a un nou contracte de lloguer del seu habitatge habitual. 
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a 
través del Servei d’Habitatge destinades a finançar  unitats de convivència que tinguin com a 
objectiu: 
 

• Accedir a un habitatge amb un preu de lloguer inferior al preu del lloguer que tenen 
actualment. 

• Accedir a un nou contracte de lloguer per finalització del lloguer anterior. 
• Accedir a un nou contracte de lloguer per motius de separació o divorci o emancipació. 
• Accedir a un nou contracte de lloguer perquè els serveis socials de l’ajuntament ho 

considerin necessari. 
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2.- Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

• La finalitat d’aquests ajuts és activar mesures que permetin a les unitats de convivència 
accedir a un habitatge de lloguer a un preu assequible, però que no disposin dels 
recursos econòmics necessaris per fer front a les despeses econòmiques que suposa un 
nou contracte de lloguer, fiances, avançament de mensualitats del nou lloguer, 
honoraris de la immobiliària, mudances, altes de subministraments... 

 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 
cada any. 
 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los 
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 
a) Les persones físiques que compleixin algun dels requisits que tot seguit es detallen:  
 

• Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les 
mensualitats inferior a l’import del lloguer que tenen actualment. 

• Persones físiques que per finalització de contracte hagin d’accedir a un nou habitatge 
de lloguer. 

• Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d’accedir 
a un nou habitatge de lloguer. 

• Persones físiques que acreditin per mitjà d’un informe de serveis socials la necessitat 
d’accedir a un nou habitatge de lloguer. 

 
 
b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits: 
 

• Persones físiques empadronades a la Garriga. 
• L’import de les mensualitats del nou contracte de lloguer no podrà ser superior als 

600,00 €. 
• No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d’ús. 
• Destinar l’habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona 

beneficiària o de la unitat de convivència. 
• No tenir relació de parentiu amb el propietari de l’habitatge fins al tercer grau de 
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consanguinitat o afinitat inclosos. 
 
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
 
5.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
5.1.- Persones físiques Documentació obligatòria: 
 

1) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb 
el model normalitzat. 

5) Pressupost previst de les despeses per les quals es demana la subvenció, 
d’acord amb el model normalitzat. 

6) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 

7) Contracte del lloguer que finalitza, si és el cas. 
8) Contracte del nou lloguer o esborrany del nou contracte on es detallin les 

despeses inicials que aquest nou contracte comporta. 
9) Certificats acreditatius dels ingressos de la unitat de convivència de l’any en 

curs. Segons el cas cal acreditar-los de la manera següent: 
a. Contracte de treball. 
b. Nòmina. 
c. Última declaració de IRPF presentada. 
d. Persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolució / 

resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per l’INSS o 
per l’òrgan gestor que en detalli l’import i el període de cobrament. En el cas 
de no cobrar-ne cap, certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió 
(Institut Nacional de la Seguretat Social). 

e. En cas de persones en situació d’atur, resolució / certificat de prestació que en 
detalli l’import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, 
certificat de no rebre cap prestació d’atur (Servicio Estatal de Empleo 
Público). 

10) Volant de convivència.  
 
 

5.2- Documentació complementària, per tal acreditar la puntuació conforme l’establert a 
l’article 9 d’aquestes bases: 
 
a) Títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental vigents expedit per l’organisme 
competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general. 
b) Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 
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c) Resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme 
competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya 
o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. 
d) Resolució del grau de dependència. 
e) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres 
documents que ho acreditin. 
f) Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis 
equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i 
Juvenil) o serveis equivalents. 
g) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències). 
h) Si és el cas de ser víctima de violència de gènere: 
-La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari 
que la dona/home ha patit alguna de les formes d’aquesta violència i l’ordre de protecció 
vigent. 
-En absència d’algun dels documents anteriors, són mitjans específics d’identificació de les 
situacions de violència de gènere, sempre que expressin l’existència d’indicis que una 
dona/home l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la: 
-Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assessorament vigent. 
-L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna 
manifestació de violència de gènere. 
-L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col•legiada, en el que 
consti que la dona/home ha estat ates/a en algun centre sanitari per causa de maltractament o 
agressió. 
-L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les qüestions de violència de 
gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis 
d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i les unitats especialitzades 
dins les forces i cossos de seguretat. 
-L’informe de l’institut català de les dones 
i) Informe de Serveis Socials que acrediti la situació de risc social. 
 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada. 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que es 
pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres 
administracions segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
corresponent convocatòria al BOP i fins el 30 de novembre de l’any en curs. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà 
trobar-se a www.lagarriga.cat o al Punt d’Informació d’Habitatge de l’Ajuntament de la 
Garriga. 
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Cada persona física només podrà sol·licitar aquest ajut una vegada a l’any. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 hauran de presentar-se 
mitjançant el corresponent model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel 
representant legal de l’entitat.  
 
En el model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podrà trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament. 
 
Formes de presentació de les sol·licituds: 
 
Presencialment a: 
 
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 
Plaça de l’Església, 2 
08530 la Garriga 
Tel. 93 860 50 50 
Fax. 93 871 82 81 
 
Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 
16.30 a 19.00h. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Telemàticament a: 
 
L’apartat de tràmits de la Seu Electrònica del Web municipal www.lagarriga.cat. Caldrà 
escollir el tràmit corresponent, iniciar la tramitació, emplenar el formulari web i adjuntar la 
documentació que s’indiqui degudament complimentada. 
 
Per fer tràmits telemàticament cal que us identifiqueu digitalment. Podeu consultar els 
certificats digitals admesos en l’apartat “Identitat digital” del web municipal. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que 
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
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8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores 
serà el de concurrència competitiva. 
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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. 
 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents 
criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
 
      9.1 Nivell de renda: 
 
La valoració dels criteris econòmics es farà comparant la renda personal amb l’IPREM 
(Indicador públic de renda d’efectes múltiples), el resultat indicarà el percentatge de subvenció 
a aplicar. 
 
Els criteris econòmics es valoraran en funció de la renda personal dels membres de la unitat 
familiar. 
 
Pel càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents en la unitat de 
convivència, i s’aplicarà la fórmula següent: 
 
 
                                       RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR – DESPESES D’HABITATGE (Topall 600,00 €)               
X=RENDAPERSONAL=------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                         NOMBRE DE PERSONES DE LA UNITAT FAMILIAR 
 
 
Les despeses d’habitatge fan referència al nou contracte de lloguer, l’import màxim a 
considerar no pot superar els 600 euros mensuals, quantitat que podrà variar en funció dels 
límits que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pugui fixar en els seus ajuts”. 
 
 

• Es podran obtenir des de 0 a 4 punts per renda/economia familiar. La puntuació es 
distribuirà de la manera següent: ( modificable en funció del valor de l’IPREM): 

 
 
X >IPREM (>532.51)                                    0 punts 
X >75% IPREM (533.51>399,38)                 1 punt 
X > 50% IPREM (399.38>266,255)              2 punt 
X > 25% IPREM (266.255>133,12)              3 punt 
X < 25% IPREM (<133.12)                           4 punt 
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• Composició de la unitat familiar: fins a 3 punts : 
 

     a) Condició de família monoparental:                                    1 punt 
     b) Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar:     1 punt 
     c) Qualificació de famílies nombroses:                                  1 punt 
 
 

• Valoració d’aspectes de salut: fins a 2 punts : 
 

Els dos punts s’assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents, 
respecte a la unitat familiar: 
 

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al 
33%. 

b) Certificat o resolució d’invalidesa. 
c) Resolució de dependència amb grau. 
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu. 
e) Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o 

serveis equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental 
Infantil i Juvenil) o serveis equivalents. 

f) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències). 

 
 

• Valoració situació violència de gènere: fins a 2 punts : 
 
Caldrà acreditar la situació de violència de gènere mitjançant la presentació, com a mínim, 
d’un dels documents següents respecte a la unitat familiar: 
 

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que 
declari       que la dona/home ha patit alguna de les formes d’aquesta violència i l’ordre 
de protecció vigent. 

b) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assessorament vigent. 
c) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament 

alguna manifestació de violència de gènere. 
d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col•legiada, en el 

que consti que la dona/home ha estat atès/a en algun centre sanitari per causa de 
maltractament o agressió. 

e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les qüestions de 
violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció 
primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció 
especialitzada i les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat. 

f) L’informe de l’institut català de les dones. 
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal. 

 
 

• Valoració d’aspectes socials: fins a 3 punts : 
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Quan des dels serveis socials bàsics es valori que algun membre de la unitat familiar es troba 
en situació de risc social, entesa com la intervenció de serveis especialitzats (CSMIJ, CSM 
adults, CAS, EAIA...) o la realització d’un seguiment intensiu degudament acreditat per part 
dels serveis socials bàsics.  
 

a) Seguiment intensiu i/o aplicació d’un pla de treball                                          1 punt 
b) Seguiment de serveis d’atenció especialitzada i/o l’existència de situació de risc per a 

menors per raó de dèficits convivencials (situacions familiars conflictives acreditades, 
desatenció per parts dels progenitors, maltractaments....)          1 punt 

c) Unitat familiar on hi hagi persones a càrrec i que requereixin atenció per a les seves 
AVD (activitats de la vida diària) degut a la seva situació de manca d’autonomia 
funcional.                                                                                      1 punt 

 
 
      9.2 Criteris d’atorgament: 

 
D’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases, 
l’assignació de les subvencions es basarà en els següents criteris: 
 
L’assignació de les subvencions es basarà en els següents trams d’acord amb la puntuació 
obtinguda: 
 
 
PUNTUACIÓ                                        % SUBVENCIONAT 
0                                                                          0 
1-3                                                                      25% 
4-6                                                                      50% 
7-9                                                                      75% 
10-12 i més                                                       100% 
 
 

• Si el crèdit pressupostari previst fos insuficient per cobrir la totalitat de sol·licituds que 
han obtingut la mateixa puntuació la concessió s’atorgarà seguint com a criteri de 
prioritat de concessió el rigorós ordre de registre d’entrada 

 
 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases reguladores serà el previst en el pressupost de l’any en curs. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior al previst en el pressupost de l’any en 
curs. 
 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
La subvenció atorgada tindrà un topall de 1.500,00 €, degut a que l’objectiu d’aquest ajut és 
finançar les despeses inicials d’accés a l’habitatge a persones o famílies que, degut a la seva 



1046-v1 
 

43 
p.o.31/05/17 

 
NIF P0808700I PLAÇA DE L’ESGLESIA, 2 CP 08530 TELÈFON 93 860 50 50 FAX 93 87182 81 

 

situació econòmica no poden fer front a aquestes despeses i que són despeses no ajornables ja 
que hi ha el risc de perdre el nou habitatge de lloguer. 
 
 
12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Garriga 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 
• Tècnic/a d’Habitatge. 
• Tècnic/a de Serveis Socials. 
• Regidor/a de l’Àrea. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
 
13.-  Termini de resolució i de notificació 
 
S’examinaran de manera individual, en un sol procediment i per separat les diferents 
sol·licituds presentin dins del termini establert, cada una d’elles es resoldrà amb un acte 
administratiu propi. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en 
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
 
14.- Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, i no es 
manifestin en contra hauran acceptat de manera tàcita la subvenció així com les condicions 
imposades en la concessió. 
 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
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Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de 
la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de 
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses despeses que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
 
16.-Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció 
 
Els beneficiaris de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de 
conducta previstes al "Reglament de codi ètic i bon govern a l'Ajuntament de la Garriga". 
 
Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin 
explícitament, mitjançant un model normalitzat que se'ls facilitarà, l'adhesió als principis ètics i 
les regles de conducta d'aquest Reglament. 
 
Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i 
sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern. 
 
 
17.- Despeses subvencionables 
 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

• Les fiances que es determinin en el nou contracte de lloguer. Pel que fa a les fiances, la 
subvenció atorgada cobrirà com a màxim de dos mesos de fiances. 
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• Mensualitats que es paguin a l’avançada en la formalització del nou contracte de 
lloguer. 

• Honoraris o despeses que la immobiliària o gestora que formalitza el nou contracte de 
lloguer carregui als llogaters per la formalització del nou contracte de lloguer. 

• Despeses relacionades amb la mudança per accedir a un nou habitatge de lloguer. 
• Despeses relacionades amb els subministraments (aigua, gas, electricitat), altes o 

canvis de nom, quan aquestes siguin de pagament obligat per la persona arrendatària 
perquè així ho determini el nou contracte de lloguer. 

 
 
18.- Subcontractació  
 
No es podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets 
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
 
 
19.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Degut a que la formalització del nou contracte de lloguer pot suposar que la persona 
beneficiària ja hagi d’efectuar el pagament de les fiances, mensualitats avançades o honoraris 
de la immobiliària, prèvia sol·licitud i motivació de la persona beneficiària es podrà sol·licitar 
una bestreta un cop s’hagi aprovat la concessió de l’ajut.  
 
 
20.- Termini i forma de justificació 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, a la data indicada a la 
convocatòria corresponent.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats 
que es podran trobar a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’ajuntament, i revestirà la forma de: 
 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 3.000 €) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts.  
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 del RLGS . 
 
Opció B: (Aquesta opció no pot exigir-se sola, i en tot cas només es pot preveure quan s’utilitzi 
l’opció A i com alternativa a la mateixa) 
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Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
mínim de l’article 74.5 RLGS. 
 
3) Informe, emès per un/a auditor/a de comptes inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors 
de Comptes, i designat d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 
 
(En el cas que l’entitat estigui obligada a auditar els seus comptes, es pot preveure que 
l’informe del compte justificatiu el faci un/a auditor/a diferent, i fins i tot es pot preveure el seu 
nomenament per l’òrgan concedent). 
 
Opció C: (Per subvencions d’import inferior a 3.000 €) 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol.  
 
Opció D: (Per aquelles subvencions  mesurables en base a número d’unitats físiques) 
 
Mòduls, que contindrà: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts. 
 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 78 del RLGS. 
 
Opció E: (Per subvencions destinades a finançar global i indiferenciadament una entitat, i 
només quan la informació necessària per a determinar l’import de la subvenció es pugui deduir 
directament dels estats financers, i aquests hagin estat auditats) 
 
Presentació d’estats comptables de l’exercici al qual s’apliqui la subvenció amb el contingut i 
l’abast previst a l’art. 80 del RLGS. 
 
Opció F:  (Excepcional i prèvia conformitat de la Intervenció General) 
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Control financer: 
 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els 
resultats obtinguts. 
 
2) La justificació de les despeses serà substituïda per la realització d’un control financer 
que efectuarà la pròpia Intervenció General de la Corporació.  
 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a 
.......................................... (Cal indicar si es vol exigir justificacions per un import concret 
mínim superior al de la subvenció concedida. Aquest paràgraf es pot ometre i en aquest cas, 
s’entendrà que cal justificar un import com a mínim igual al de la subvenció atorgada). 
 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests 
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat 
l’activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es 
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 
 
4) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de la 
corresponent escriptura. (Eliminar si no s’escau amb l’objecte de la subvenció) 
 
5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. (Excepcionalment es pot 
exonerar d’aquest requisit)  
 
(Es pot establir un percentatge mínim d’execució respecte del pressupost presentat per sota del 
qual s’entengui que s’ha frustrat la finalitat de la subvenció i no procedeix el pagament o cal 
reintegrar). 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats 
que es podran trobar a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’ajuntament, i revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 
1) El nou contracte de lloguer ja formalitzat i, si fos el cas, altres documents i 

l’acreditació del pagament de les fiances, avançament de mensualitats o honoraris 
de la immobiliària. 

 
2) Factures corresponents a la mudança entre el domicili que la persona beneficiària 

deixa i el nou domicili. 
 



1046-v1 
 

48 
p.o.31/05/17 

 
NIF P0808700I PLAÇA DE L’ESGLESIA, 2 CP 08530 TELÈFON 93 860 50 50 FAX 93 87182 81 

 

3) Factures corresponents a l’alta dels serveis de subministraments bàsics (aigua, 
gas, electricitat). 

 
L’Ajuntament es reserva la potestat de comprovar l’empadronament de les persones 
beneficiàries en el domicili del nou contracte de lloguer. 
 
 
21.-  Deficiències en la justificació 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
 
22.-Publicació de les subvencions 
 
1.-Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat (amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els 
participants en cada projecte o programa subvencionat), conforme es vagin publicant a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions  del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través 
de la Seu Electrònica del web municipal, o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, 
avalant el principi de transparència.  
 
2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat 
subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un 
import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de 
les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a 
l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.  
 
5.-D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el subministrament d'informació s'efectuarà 
mensualment.  
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6.-Conforme l'article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, 
l'Ajuntament, en la tramesa d'informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre, 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions atorgades, 
sense cap límit de quantia.  
 
7.-En aplicació del Reial Decret 1065/2007, els perceptors de les subvencions que esdevinguin 
obligats tributaris a què es refereix l'article 31.2 del precitat Reglament, hauran d'incloure en 
la declaració anual d'operacions, les subvencions percebudes quan hagin superat la xifra de 
3.005,06 EUR durant l'any natural corresponent. 
 
 
23.- Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats/des de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
 
24.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres 
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits 
següents: 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’Ajuntament superin 
el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import 
exigit a les presents bases. 
 
 
25.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
(Es pot preveure la incompatibilitat total amb qualsevol altre finançament de l’activitat) 
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26.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució 
del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans electrònics 
i audiovisuals. 
 
 
27.- Revocació 
 
1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi 
oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i les 
finalitats per a les quals foren atorgades. 
 
2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en 
qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués atorgat 
sota condició i no es compleixi. 
 
 
28.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció 
a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
 
29.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al 
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o 
consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els 
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats. 
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30.-  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el 
Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. 
 
 
31.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
 
1.-En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en 
l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de 
l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar 
aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa 
sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
2.-Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment 
a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga) 
 
 
32 .- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic,  i demés legislació 
concordant.  
 
 
33.- Vigència 
 
Aquestes bases tenen vigència  mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa.” 
 
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 

 

La Sra. Dolors Castellà, regidora d’acció social i habitatge, exposa el tema. 
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El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=810.0&end

sAt=1217.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,1 C’s, i 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció(ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

8.1 Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris. Expedient 2017.17 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.17 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2017.. 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, 

els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant 

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 5.400 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
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Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.206.33700.48003 Conveni entitat el CAU 1.800,00 

 2017.206.33700.48004 Conveni Grup no formal Horteres 400,00 

 2017.206.33700.48005 Conveni Entitat Mexcla’t 700,00 

 2017.206.33700.48006 Conveni Entitat la Bordalla 2.500,00 

  Total crèdits extraordinaris 5.400,00 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.206.33700.48008 Grups i entitats Joves 5.400,00 

  Total finançament 5.400,00 

 
 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler 

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=1217.0&en
dsAt=1353.0 
 

El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,1 C’s, i 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció(ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

8.2.  Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdits finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 
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Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.18 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2017. 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, 

els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant 

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 1.282.831,78 euros de la 

forma següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 
Suplements de crèdits:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

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

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

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

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

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

 201 32601 22606 ACT.Teatre.Cursos 5.000,00 

 201 32300 46700 Aportació Consorci Montserrat Montero 1.000,00 

 201 32602 22799 ACE.Empreses i professionals 3.000,00 

 202 31100 22606 Cursos 3.500,00 

 202 31101 22799 Campanyes i Plagues 25.000,00 

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

 203 33210 22000 CUT.Biblioteca.Material conservació fons 1.965,00 
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 203 33210 22609 CUT.Biblioteca.Programació activitats 1.000,00 

 203 33802 22799 Festa Major 116.000,00 

 203 33801 22799  Carnestoltes. Professionals.  1.500,00 

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

 
204 33603 22799 Investigació. Altres treballs realitzats per empreses i 

profes. 5.000,00 

 204 33604 22799 Cursos.Empreses i professionals 1.548,00 

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

 205 34100 22609  Nit de l'Esport 15.000,00 

2016/2/205/3 205 34000 62500 
ESP.Instal·lacions i mobiliari. Reposició 
 10.500,00 

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

 206 33803 22799 Infància.Empreses i professionals 5.000,00 

 207 23101 48003 Ajuts al casal de lleure 10.000,00 

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

 
208 23103 22799 Programa igualtat home dona i LGTBI.Empreses i 

professionals 900,00 

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

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

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

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

 302 92000 22604 Contenciós administratiu del cementiri a extern. Despeses 
de representació 18.500,00 

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

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

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

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

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

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

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

 305 43110 22610 Dinamització comercial 4.800,00 

 305 43110 22611 Catalunya emprèn 7.500,00 

 305 43110 22614 Nadal.Llums 3.500,00 

 305 43110 22615 Projectes transversals dinamització turísticocomercial 4.000,00 

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

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

    Total suplements de crèdits 456.529,42 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 456.529,42 

  Total finançament 456.529,42 
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Despeses que cal finançar: 
 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

 
100 33200 62900 Adquisició llibres de la família Plandiura del s.XVIII de 

gran valor patrimonial.  1.248,00 

 201 32320 62900 Instruments musicals 6.000,00 

 201 32300 63200 Arranjament sortida inferior escola Puiggraciós 4.500,00 

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

 201 16100 63900 Millora recollida aigua Escola Tagamanent 5.100,00 

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

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

 203 33300 63201 Cuina el Patronat 35.000,00 

 203 15220 63300 Plataforma elevadora can Luna 24.000,00 

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

 203 33300 62500 Teatre. Mobiliari 2.000,00 

 203 33300 62900 Teatre. Ciclorama 1.800,00 

 203 33300 62900 Teatre. Monitor escenari 300,00 

 203 33300 62900 Teatre. Intercomunicadors entre espais 450,00 

 203 33300 63900 Teatre. Teló de boca 6.400,00 

 203 33210 63900 Biblioteca.Fons Documental 1,00 

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

 204 43000 62500 Can Raspall. Mobiliari  1.609,22 

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

 204 33600 68200 Senyalització casa Barbey 3.000,00 

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

 205 34200 63900 Substitució paviment pavelló can Noguera 96.000,00 

 206 92000 22706 Diagnosi Pla Local de Joventut 10.000,00 

 207 15200 60900 Adquisició habitatges 50.000,00 

 207 23101 22799 Substitució professora adults de setembre a desembre 10.000,00 

 301 92000 22707 Auditories 12.000,00 

 301 92000 63200 Adequació planta 4, intervenció 26.000,00 

 302 92000 63200 Adequació despatx secretaria 4.800,00 

 302 92000 63600 Plataforma de licitació electrònica 12.000,00 

 304 43110 22600 Gastronomada 15.000,00 

 304 43110 22606 Associació de Polígons 5.000,00 

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

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

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

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

 401 92000 63200 Adequació urbanisme      8.000,00 

 403 17900 61900 Zona d'esbarjo per gossos 25.000,00 
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 403 17200 61900 Neteja forestal boscos municipals 10.000,00 

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

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

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

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

 403 15320 61900 Pavimentació aparcament provisional les roques 59.400,00 

 403 15500 61900 Renovació vorera carrer Vulcà 59.290,00 

 403 15320 61901 Reasfaltat diversos vials del municipi 90.000,00 

 403 15320 62200 Adequació interior nau UOS 48.000,00 

 403 32300 63200 Reurbanització entorn escola Tagamanent 35.000,00 

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

 403 15320 63300 Adequació interior nau UOS 10.000,00 

 403 15500 61900 Mobiliari urbà 1,00 

 403 15320 63301 Maquinària i Utillatge 1,00 

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

    Total crèdits extraordinaris 826.302,36 

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

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 826.302,36 

  Total finançament 826.302,36 

 
 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler 

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 
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http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=1353.0&en

dsAt=2142.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, i 1 C’s), 1 abstenció 

(ICV-EUiA-E) i  4 vots en contra ( 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP i 1 SI-Solidaritat) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

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

Autònom Local de Mitjans de Comunicació de la Garriga 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.02 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 

14 de les bases d'execució per a l'exercici 2015. 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, 

els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant 

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 6.750,00 euros de la forma 

següent: 

 

Suplements de crèdits 

 

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

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.22699 Ràdio.Estructura 5.250,00 

  Total crèdits extraordinaris 5.250,00 

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

Projecte 
despesa 

Concepte d’ingrés Descripció Augment de les 
previsions 

 2017.200.87000 Romanent per a despeses generals 5.250,00 

  Total previsió  5.250,00 

 
Crèdits extraordinaris 
 
Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.92000.48001 Conveni Associació Amics Ràdio Silenci 1.500,00 

  Total crèdits extraordinaris 1.500,00 

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

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2016.200.92000.48000 Entitats.Subvencions 1.500,00 

  Total baixa 1.500,00 

 
 
Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler 

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=2142.0&en

dsAt=2244.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, i 1 

SI-Solidaritat), 1 abstencions (ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (PSC-CP), dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

10. Aprovació del pla econòmicofinancer pel trencament de la regla de la despesa en la 

liquidació del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2016 

 

Antecedents 

 

Per resolució d’Alcaldia-Presidència de data 14 d’abril de 2017 es va iniciar l’expedient per a 

l’aprovació del pla econòmicofinancer, per al compliment de la regla de la despesa. 

 

La liquidació del pressupost aprovada corresponent a l’exercici del 2016, no acompleix la regla 

de la despesa, a causa de de l’increment de la despesa del capítol 2 i 6 que excedeix del màxim 

d’increment permès, malgrat l’increment de la part subvencionada.  

 

La Intervenció ha emès els corresponents informes. 

 

Fonaments de dret 

 

Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular 

un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
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De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al 

Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de 

dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos 

des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla.  

 

Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política 

Financera per al seu coneixement i al Ministeri d’Hisenda i de la Funció Pública. 

 

Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als Pressupostos 

de l’entitat.  

 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

Primer. Aprovar el pla economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten en 

document annex i que es considera part integrant del present acord. 

 

Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i de la Funció Pública per a la seva publicació al seu 

portal web. 

 

Tercer. Trametre còpia del pla econòmicofinancer a la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya i publicar-lo, a efectes merament informatius, al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona, a l’e-tauler i a la web institucional d’aquesta corporació pública local. 

 

Quart. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació i fins a la finalització de la seva 

vigència. 

 

El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 
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http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=2244.0&en

dsAt=2736.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM i 1 C’s), i 5  abstencions 

(2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 1 Si Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) dels 17 membres assistents, essent 

17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

11. Donar compte execució pressupost exercici 2017, primer trimestre 

 

Identificació de l’assumpte 

 

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga i de l’OA 

de Mitjans de Comunicació de la Garriga, corresponents al primer trimestre del 2017. 

 

Fonaments de dret 

 

• L’article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l’obligació 

de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l’execució 

dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els 

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

• L'article 80 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2016, disposa que 

aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al 

venciment de cada trimestre natural.  

 

• La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix les directrius bàsiques de la estructura o 

contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 
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Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017, amb el següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits inicials: 17.633.241,50 euros 

• Crèdits totals: 17.893.022,52 euros 

• Obligacions reconegudes: 2.690.439,57 euros 

• Pagaments líquids: 2.688.255,92 euros 

• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 25.594,77 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions inicials: 17.633.241,50 euros 

• Previsions definitives: 17.893.022,52 euros 

• Drets reconeguts nets: 3.404.625,02 euros 

• Recaptació líquida: 1.692.195,42 euros 

• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 3.558.229,20 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.101.067,83 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,04% 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,90 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,17% dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 12,65% dels ingressos corrents liquidats 

 

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions 

corrents 
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   (capítols 1 a 5) 

 

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 190,26% i ve determinada per la 

proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de 

desembre de 2016. 

 

h) Acta d’arqueig fins a 31 de març de 2017: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 4.230.986,70 euros. 

 

Segon. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Mitjans 

de Comunicació de la garriga, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017, amb el 

següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdit inicials:181.690,84 euros 

• Crèdits totals:181.690,84 euros 

• Obligacions reconegudes: 34.797,58 euros 

• Pagaments líquids: 34.797,58 euros 

• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 0,00 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions inicials: 181.690,84 euros 

• Previsions definitives: 181.690,84 euros 

• Drets reconeguts nets: 31.524,96 euros 

• Recaptació líquida: 31.524,96 euros 

• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 0,03euros 

 

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

87.469,39 euros. 

 

 

Tercer. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

El Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=2

736.0&endsAt=2927.0 

 

El Ple resta assabentat.  

 

 

12. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de 

pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2016 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius 

al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament 

a proveïdors a data 31 de març de 2017  

 

Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat 

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, emetem el següent informe, 
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Antecedents 

 

Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 

contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 

local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 

reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents 

documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar 

al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la 

llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 

 

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe 

s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 

a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 
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Primer. Que en data 31 de març de 2017 existeixen obligacions pendents de pagament que 

incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 1 factura per import total de 150,00 euros i pel 

que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació no en registre cap factura)  

 

Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 27,2650 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 5,4161 dies. 

 

Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 4,9136 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 3,0000 dies. 

 

Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 

pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 

s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació 

mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la seva durada no 

podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns. En aquest 

cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en la que té lloc la 

conformitat de la factura. 

 

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

els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la factura 

(reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de dita 

conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat fora de 

termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data 
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de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre 

de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies. 

 

• En el cas de les certificacions d’obra: 

 

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

de la certificació. 

 

o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 

termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 

prestació del servei. 

 

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

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

la data d’expedició de la certificació. 

 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 31 de desembre de 2015, 

fer constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que 

fa a l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 

 

Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret 

635/2014 

 

“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 

es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1 

d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 
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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.  
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• 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.  
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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: -2,89 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -24,58 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  
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Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -25,12 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -27,00 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -5,33 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -24,60 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -5,47 dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  
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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 Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda, exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=2927.0&en

dsAt=3039.0 

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

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

EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS LGTBI” 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat 

 

ANTECEDENTS 

 

El 17 de maig es commemora que aquest dia de l’any 1990 l’OMS va retirar l’homosexualitat 

de la llista de malalties. 

 

A l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament l’any 2016 vam celebrar per primera vegada el Dia de 

l’Orgull LGTBI, començant a incorporar al programa de l’àrea la perspectiva lgtbi en el disseny 

d’accions adreçades a la sensibilització, prevenció, detecció i atenció de les persones d’aquest 

col·lectiu. 

 

Aquest any commemorem per primera vegada el dia contra l’lgtbifòbia amb un seguit 
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d’activitats, iniciades el mateix 17 de maig amb una taula rodona, formació del personal 

municipal, tallers a un dels instituts i la reedició del llibret “Un món de famílies”. 

Paral·lelament, s’ha incidit en fer extensiu a tots els centres educatius el suport que puntualment 

es donava a alguns centres, per introduir la coeducació com a model a seguir per promoure la 

igualtat de totes les persones al marge d’orientacions sexuals, identitat de gènere i expressió de 

gènere. 

 

La Plataforma LGTBIcat, que agrupa moltes de les entitats lgtbi de Catalunya va fer un manifest 

titulat FEM EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS LGTBI, que va ser llegit el 17 de maig en el 

marc de les activitats organitzades per aquests col·lectius al llarg del dia i que literalment es 

transcriu:  

 

“El 17 de maig, dia internacional contra la LGTBI-fòbia, és el dia que commemorem que un 17 

de maig de 1990 l'OMS va treure l'homosexualitat definitivament del llistat de malalties. Tot i 

aquest importantíssim avanç, es va deixar la disfòria de gènere que encara avui està al llistat 

de forma absolutament incomprensible i estigmatitzadora vers les persones Trans. 

 

El 17 de maig és primordialment una data reivindicativa, de lluita i de sensibilització a favor de 

la implementació de tots els drets i llibertats que cal activar per fer possible un món sense 

violències ni discriminacions vers les persones, siguin aquestes bisexuals, Intersexuals, Trans, 

Lesbianes, Gais o Heterosexuals. Sense diferències. 

 

Un dia per recordar que a molts estats del món hi ha legislatures que reprimeixen i castiguen el 

col·lectiu LGTBI, en 10 d'aquests sota pena de mort. 

 

Aquests darrers dies estem essent testimonis d'un "extermini" institucional a Txetxènia que de 

manera sistemàtica detén, tortura i fins i tot assassina persones LGTBI amb una total i infame 

impunitat. 

 

A Catalunya fa gairebé 3 anys que, fruit de la lluita incessant de les entitats LGTBI es va 

aprovar la llei 11/2014, que garanteix els nostres drets i que té com a objectiu eradicar la 

LGTBI-FÒBIA. 
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Aquest marc legal és una potent eina per assolir en tots els àmbits de les nostres vides un total 

desenvolupament de drets pendents, reparació històrica i eliminació de discriminacions per raó 

d'orientació sexual i/o identitat de gènere. 

 

Malauradament aquest instrument no està comptant amb la suficient voluntat política per fer 

realitat i efectius els nostres drets. 

 

L'assetjament escolar vers els menors i adolescents LGTBI, en l'àmbit educatiu continua sent 

una xacra, que genera odi i discriminació, i que cal combatre amb l'activació dels protocols i 

mecanismes que preveu l'article 12 de la llei contra la LGTBI-fòbia. 

 

També hem de cuidar a les persones grans o dependents LGTBI perquè ningú subverteixi els 

seus drets i puguin expressar la seva sexualitat en llibertat. 

 

Els drets sexuals i reproductius són un altre aspecte cabdal a l'hora de poder viure amb plena 

llibertat les nostres sexualitats. Encara que s'han aprovat protocols i models en consonància 

amb les nostres realitats, no s'estan implementant de forma universal i sense limitacions. 

 

Les polítiques de prevenció contra el VIH/SIDA han de ser una prioritat ineludible de l'agenda 

social de les institucions. Cal promoure tots els recursos necessaris com la PrEP per aturar la 

pandèmia i donar els mitjans adequats per garantir la salut de totes les persones que viuen amb 

el VIH/SIDA i establir estratègies per lluitar contra la sefofòbia, l’estigma i la discriminació. 

 

En els darrers mesos hem presenciat diferents denúncies de persones LGTBI que havien estat 

víctimes de violència, vexacions i discriminacions. Denúncies que alerten de la necessitat 

d'eradicar la LGTBI-FÒBIA de forma contundent , amb operatius i mecanismes efectius. Cal 

aturar la impunitat d'aquests atacs i activar les mesures previstes per la llei. 

 

Cal, en definitiva, una voluntat política que prioritzi la lluita contra les violències vers el 

col·lectiu LGTBI. 

 

Aquest 17 de maig sortim al carrer per exigir FER EFECTIUS TOTS ELS NOSTRES DRETS, 

volem poder viure i estimar sense patiments ni discriminacions. 
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Cal denunciar totes les vexacions, discriminacions i agressions que patim, i cal, que per part de 

les diferents administracions, és garanteixi la total resolució d’aquestes de forma contundent i 

amb totes les conseqüències..” 

 

En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Adherir-nos al Manifest 17 de maig Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia: FEM 

EFECTIUS ELS NOSTRES DRETS LGTBI. 

 

Segon. Donar compte del present acord a l’Observatori contra l’homofòbia.  

 

La Sra. Juliet Grau, regidora de Polítiques d’igualtat, Salut i Cooperació ,exposa el tema. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=3039.0&en

dsAt=3568.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

14. Informes de l’alcaldia 

 

No hi ha informes per donar compte al Ple.  

 

 

15. Mocions 
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Moció que presenta el grup municipal de la CUP per demanar l’inici d’una comissió per al 

redactat d’una ordenança sobre arbrat a la via publica 

 

Atesa la situació que s’ha viscut aquest mes de maig al carrer Consell davant de la intenció de 

tallar els arbres i que el veïnat s’hi ha oposat. 

 

Atès que els arguments que exposa l’ajuntament per a talar els arbres no convencen el veïnat. 

 

Atès que aquesta situació no és nova. Ja que s’han tallat els arbres de molts carrers de la Garriga 

sense substituir-los amb arbre nou, escanyolit i amb poques possibilitats de supervivència. 

Exemples: carrer Caselles, Ronda del carril, carrer la Doma, carrer Fra Benet o carrer Centre. 

 

Atès que no té el mateix valor patrimonial un arbre acabat de plantar que un que ja porti molts 

anys plantat i creixent al mateix lloc. 

 

Atès que gran part de l’arbrat de la Garriga ha rebut podes sovint massa intenses i poc 

professionals i que ara està en condicions de senectut. Veiem que això és un dels motius que 

esgrimeix l’ajuntament per a tallar o substituir els arbres “malalts”. Tot i així aquests arbres 

estan brotant any rere any i alguns amb molta energia encara. 

 

Atès que, com en el cas dels carrers Consell, Llerona i Sancho Marraco,  es va informar una part 

molt petita de la població, la que té els arbres davant mateix de casa seva, i en cap cas es va 

plantejar un sistema de participació on el poble sencer, que també en gaudeix d’aquests arbres, 

pogués dir què en pensa de l’arbrat viari.  

 

Atès que darrerament totes les actuacions de l'àmbit de l'arquitectura urbanística van 

encaminades cap a una orientació més ecològica i sostenible de les ciutats, oblidant el concepte 

antic de "places dures", perquè la preocupació del canvi climàtic afecta a tots els nivells i la 

vegetació urbana és un element important a tenir en compte i que no podem desestimar de cap 

de les maneres.  
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Atès que els arbres tenen  un valor ornamental, refresquen a l’estiu i ens fan estalviar energia, 

redueixen la contaminació de partícules en suspensió, produeixen oxigen i absorbeixen diòxid 

de carboni i altres gasos subproductes de la combustió. 

 

Atès que la presència d’un arbrat abundós, de qualitat i ben cuidat al poble afavoreix, a més de 

totes les qüestions anteriorment esmentades, el turisme i el comerç ja que dóna una millor 

imatge del poble i el fan més valorat. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

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

que ho reguli. 

2. Es redactarà una ordenança en defensa de l’arbrat públic de la Garriga en un termini de 

tres mesos, on, entre d’altres, es contemplin els punts següents: 

• Que s’inclogui en el preàmbul del redactat la importància que té l’arbrat en la vida 

quotidiana i el respecte dels arbres i la vegetació públics al poble, així com el 

compromís per part de l’Ajuntament de promoure aquest respecte al conjunt de la 

ciutadania. 

• Assegurar el correcte manteniment dels arbres que existeixen actualment a la 

Garriga, se’n millorin les seves condicions de vida i es vetlli per a protegir-los en la 

mesura del possible. 

• Valorar l’arbrat de la Garriga com un patrimoni d’interès de la població i ser 

capaços de fer-ne una correcta valoració, fins i tot econòmica, dels arbres segons 

tipologia i edat per a poder demanar danys i perjudicis en cas de que algú actuï de 

manera lesiva amb aquests arbres. 

• Evitar que es tallin arbres sense un estudi previ de les raons i possibles 

conseqüències, assegurant la seva restitució. 

• En cas de preveure una tala important d’arbres, es convoqui la ciutadania en un 

procés informatiu i participatiu vinculant i que passi per aprovació del Ple 

municipal qualsevol actuació d’aquestes característiques. 
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El Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA, llegeix la moció. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=3570.0&en

dsAt=5001.0 

 

El Ple de l’Ajuntament 6 vots a favor  (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-

EUiA-E),  i 11 vots en contra ( 7 CiU i 4 Acord+ERC-AM), dels 17 membres assistents, essent 

17 els de dret i de fet de la corporació, desestima la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de C’s, per a impulsar la formació en reanimació 

cardiopulmonar als centres educatius de la Garriga. Adhesió a la declaració “kids save lives” 

 

La mort cardíaca sobtada és un dels principals problemes en la salut mundial. A Europa i als 

EUA, almenys 700.000 persones moren cada any a conseqüència de la mort sobtada cardíaca, 

després d’una reanimació cardiopulmonar sense èxit, fora de l'hospital. Això suposen 2.000 

morts cada dia. 

 

Actualment, l’aturada cardíaca és la primera causa de mortalitat a Europa per sobre dels 

accidents de trànsit i de les malalties greus. Val a dir que s’inverteixen milers de milions d'euros 

en un intent per reduir les morts per accidents de trànsit, però, hi ha 20 vegades més morts a 

causa d’una reanimació cardiopulmonar sense èxit (RCP) i, menys d'un de cada 10 pacients amb 

aturada cardíaca fora de l'hospital pot sobreviure en condicions acceptables. Ara bé, de manera 

efectiva podem revertir això, a través d’una formació adequada i amb un mínim cost.  

 

Des del Consell Europeu de Reanimació (ERC), la Fundació Europea de Seguretat del Pacient 

(EuPSF), el Consell Europeu de Reanimació (ERC), el Comitè d'Enllaç Internacional de 

Reanimació (ILCOR) i la Federació Mundial de Societats d'Anestesiologia (WFSA) es va 

articular la declaració "Kids save lives", dirigida a nens i adolescents en edat escolar per a la 

formació i entrenament en Reanimació Cardiopulmonar a tot el món. I, des de la pròpia 

Organització Mundial de la Salut (OMS) s’ha prestat el seu suport a aquesta declaració.  
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Així mateix, des de l'Associació Americana del Cor (AHA) es va defensar la formació de 

reanimació obligatòria a les escoles nord-americanes a l’any 2011 i, a l’any 2013, més de 400 

membres del Parlament Europeu van recolzar una iniciativa anomenada "Dia Europeu de la 

Reanimació" (www.erc.edu) on es defensava incorporar als plans d'estudis l'educació de 

Reanimació Cardiopulmonar a les escoles europees (www.grcorg.de).  

 

Així doncs, un dels passos més importants pel creixement de la taxa de reanimació passa per 

educar a tothom qui estigui a prop, ja que afavoreix una millora significativa en la taxa de 

supervivència a tot el món, principalment a través de l’educació de tots els nens i nenes en edat 

escolar. Això es pot fer mitjançant l'educació dels infants i adolescents – a partir dels 12 anys 

d’edat – amb només 2 hores a l’any. 

 

Després de nombroses proves pilots en diferents països del món, aquesta pràctica s’ha 

consolidat en els països europeus del nostre entorn i ha quedat demostrat que els nens i nenes 

poden ser els millors transmissors d’aquesta informació ja que ho faran extensiu al seu entorn, 

principalment a la seva família i als seus amics.  

 

Enguany, s’han afegit a aquesta declaració diferents escoles de la ciutat de Barcelona i a 

Cubelles, d’aquesta darrera localitat, els alumnes de 6è de Primària han estat els primers en 

rebre aquesta formació del Programa Europeu “Kids Save Lives”, dirigida a alumnes d’entre 12 

i 18 anys, a través de la Regidoria de Salut en coordinació amb la Regidoria d’Ensenyament i 

els diferents centres educatius.   

 

Aquestes sessions són impartides per instructors/es acreditats/des per la Generalitat de 

Catalunya, principalment provenen del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).  

 

Aquestes sessions s’imparteixen a les aules dels centres educatius o en sales polivalents dividint 

els grups per edats.  

 

Les xerrades són molt pràctiques, d’una hora i 30 minuts de durada, amb presentacions 

adaptades a cada cicle educatiu i en la que els participants poden realitzar tècniques bàsiques de 

reanimació sobre un maniquí de pràctiques. Un cop finalitzades totes les jornades, se’ls entrega 

un logotip i un vinil per haver participat en aquest programa i un reconeixement al centre 
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educatiu que està sensibilitzat vers a l’actuació davant l’aturada cardíaca. 

 

A tot això hem d'afegir que la Garriga s' està convertint en un municipi millor cardioprotegit 

gràcies a l'adquisició de desfibril·ladors que s'han anat col·locant en diferents llocs públics cosa 

que creiem facilita encara més la conscienciació en la lluita contra les atures cardíaques. 

 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) proposa al Ple de 

l'Ajuntament de la Garriga l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER: Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al programa europeu “Kids Save 

Lives” impulsat des del Consell Europeu de Reanimació (European Resuscitation Council).  

 

SEGON: Impulsar la formació bàsica en tècniques de reanimació als alumnes d’entre 12 i 18 

anys, en coordinació amb els diferents centres educatius garriguencs, a través de les Regidories 

de Salut i Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga.  

 

TERCER: Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Reanimació, als Departaments de 

Salut i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Ministeris de Sanitat i d’Educació, i 

als diferents centres públics i concertats del municipi de la Garriga, al col·legi SEK i al Centre 

Català de Ressuscitació.  

 

"Els nens salven vides" 

Els 10 principis de l'ERC - incrementar la supervivència de la RCP 

amb la campanya "Kids Save Lives" 

 

1. Qualsevol persona pot salvar una vida, fins i tot els nens poden fer-ho. 

2. Fins a dos hores de CPR de formació en RCP a l'any per a nens en edat escolar són 

suficients. 

3. La formació ha d'implicar la pràctica de RCP que pot ser reforçada amb ensenyament teòric, 

fins i tot virtual. Aquesta formació també es pot dur a terme sense un equip sofisticat o 

maniquís de reanimació específics. 

4. La capacitació anual de nens en edat escolar ha de començar a l'edat de 12 anys o abans. 

5. Els nens entrenats han de ser animats a entrenar a altres persones. La tasca escolar per a 
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tots els nens després d'aquesta formació ha de ser: "Si us plau forma a 10 persones en les dues 

pròximes setmanes i informa". 

6. Una àmplia gamma de persones, incloent anestesiòlegs, cardiòlegs, metges d'urgències, 

infermeres, paramèdics, estudiants de medicina i altres professions sanitàries, mestres 

capacitats i molts altres voluntaris poden ensenyar amb èxit RCP als escolars a les escoles, als 

hospitals i en altres llocs. 

7. Les persones responsables dels ministeris / departaments d'Educació i altres líders polítics 

de cada país han de posar en pràctica un programa nacional per a l'ensenyament de la RCP 

per a nens en edat escolar. 

8. Cada Consell Nacional de Ressuscitació (CNR) o organització similar han de donar suport a 

la posada en pràctica d'una iniciativa nacional i la campanya "Kids save lives" al seu país. 

9. Amb la campanya "Kids save lives", els nens també aprendran responsabilitat social 

rellevant i les habilitats socials. 

10. Els programes nacionals que formen a nens en edat escolar en RCP poden salvar més vides, 

millorar la productivitat de la societat i reduir els costos de salut. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de 

la corporació, aprova la moció 

 

El Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s, llegeix la moció. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=5001.0&en

dsAt=5314.0 

 

 

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

circuit de Barcelona-Catalunya 

 

Les violències masclistes tenen el seu origen en una estructura social i cultural basada en el 

patriarcat, amb repercussions en àmbits molt diversos de les nostres vides quotidianes. La 

flagrant desigualtat existent entre dones i homes no és un producte accidental ni inevitable en 
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l’evolució de les societats humanes, sinó un desenllaç i un mètode interessats, contra els que 

hem de lluitar amb contundència. 

 

Aquestes patrons de desigualtat i opressió del gènere femení es difonen constantment a través 

dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports tecnològics. 

 

En aquest sentit, la publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un instrument de 

consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre la realitat social. 

 

A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la situació, han 

aprovat lleis que han d’assentar les bases per a la construcció d’una societat més justa i més 

igualitària. 

 

Així, la “Ley General de Publicidad” (34/88,11 de novembre), declara en el seu article 3r, 

“il· lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria, bé sigui utilitzant particular i 

directament el seu cos o parts del mateix com a simple objecte desvinculat del producte que es 

pretén promoure, bé sigui la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulnerin 

els fonaments del nostre ordenament contribuint a generar violència”. Violència a la que es 

refereix la Llei Orgànica 1/2004,  de 28 de desembre, de “Medidas de protección integral contra 

la violència de género”. 

 

També la “Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres”(3/2007,22 de 

març),considera en el seu article 41è “il·lícita la publicitat que comporti conducta 

discriminatòria d’acord amb aquesta Llei”. 

 

Per la seva banda, la “Ley General de la comunicación audiovisual”(7/2010, 31 de 

març),estableix a l’article 4.2. que “la comunicació audiovisual mai podrà incitar a l’odi o a la 

discriminació per raó de gènere(...)i ha de ser respectuosa amb la dignitat humana i els valors 

constitucionals, amb especial atenció a l’eradicació de conductes afavoridores de situacions de 

desigualtat de les dones”. 

 

I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que “està prohibida tota comunicació 

comercial que vulneri la dignitat humana o fomenti la discriminació per raó de 
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sexe.(...)Igualment, està prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de la dona amb caràcter 

vexatori o discriminatori”. 

 

També la Llei catalana d’Igualtat efectiva de dones i homes(17/2015, 21 de juliol), es pronuncia 

en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25. 

 

Atenent la legislació exposada, cal concloure que presentar el cos de la dona com a decorat i 

reclam per a captar l’atenció del públic és una pràctica clarament il· lícita, que les 

administracions públiques tenim l’obligació d’evitar. 

 

En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i molt estesa al món de l’esport, 

consistent en la col·locació, per part de les empreses organitzadores o patrocinadores, de dones 

en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la 

seva presència estigui totalment desvinculada de l’activitat esportiva. 

 

És el cas de molts events esportius d’alt nivell com els Grans Premis de Fórmula 1 i de Moto 

GP, on podem trobar dones de bellesa estereotipada a les zones de Pisos Box, als accessos de 

Paddock, a la recta de sortida (les conegudes com a “paraigüeres”),i fins i tot a la zona del 

pòdium. 

 

Per això, denunciem aquesta pràctica il·lícita i que ha de ser eradicada d’una societat moderna i 

igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i denigrant amb les dones, deixant 

d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de cosificar-les i d’hipersexualitzar-les. 

 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de la Garriga, proposem al Ple 

l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.-Instar al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One Group, a la Federació 

Internacional d’Automobilisme i a Dorna Sport S.L. a complir la legislació vigent, tant a nivell 

autonòmic com estatal, i eliminar del Circuit de Montmeló totes les pràctiques en les que 

s’utilitzi el cos de les dones com a ornament i reclam per a captar l’atenció del públic, 
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mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones i fomenten la discriminació, la 

desigualtat i la violència de gènere. 

 

Segon.-Comunicar aquest acord al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One Group, a la 

Federació Internacional d’Automobilisme i a Dorna SportS.L., així com als sindicats CCOO i 

UGT, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques. 

 

La Sra. Carme P. Farrerons , portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E, llegeix la moció. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=5314.0&en

dsAt=6784.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 

1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

16.- Precs i preguntes 

 

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

condicions la zona del camí de la font del Mau 

 

Atès que el camí que va pel riu Congost i fins a la font del Mau està ple de deixalles i restes de 

desguassos. 

 

Atès que pel volum d’algunes de les deixalles s’han d’haver dut fins allà expressament en un 

vehicle.  

 

Atès que suposa un focus de brutícia, una degradació de l’entorn i un risc per a la seguretat. 
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Atès que la situació posa en risc l’ecosistema fluvial i que la zona està compresa en la Xarxa 

Natura 2000. 

 

Atès que existeix el risc que una crescuda del Congost ho pot arrossegar riu avall amb l’evident 

prejudici que suposa per a la zona receptora de les deixalles. 

 

Per tots aquest motius formulem el següent PREC: 

 

Que aquest ajuntament prengui les mesures necessàries per mantenir neta la zona de forma 

continuada, ja sigui establint vigilància perquè no es produeixin  aquests abocaments, ja sigui 

habilitant contenidors perquè els abocaments  siguin controlats, o, fins i tot, combinant les dues 

mesures, tot fomentant la cultura del reciclatge, l’ús de la deixalleria i el respecte per la natura. 

 

El Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA, llegeix el prec. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=6784.0&en

dsAt=6784.0 

 

 

Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans per conèixer les mesures del govern 

municipal per poder donar cabuda a tots els alumnes de primer d'ESO a partir del curs 2019-

2020 i perquè se'ns informi de la negativa del Departament d'Ensenyament per reduir les 

ràtios de P-3 del curs vinent 

 

Atès que aquest Plenari va votar una moció demanant al Departament d'Ensenyament la 

reducció de ràtios a P-3 al mes de març de 2017 la qual, malauradament, ha tingut una resposta 

desfavorable per part del Departament. 

 

Atès que des del nostre grup pensem que es va demanar massa tard al Departament 

d'Ensenyament que actués amb el tema de les ràtios i que aquesta creiem ha estat una de les 

causes que ha dut al Departament a no accedir a la reivindicació conjunta de la comunitat 

educativa de la Garriga i de tot aquest Plenari. 
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Atès que la piràmide d'edat de la Garriga ens mostra un augment notable de la població a la 

banda dels nascuts als anys 2007 i 2008 respecte als anys anteriors. 

 

Atès que els nascuts en aquells anys començaran 1r d'ESO d'aquí poc més de dos i tres anys 

respectivament. 

 

Atès que des del nostre grup estem convençuts que aquest augment de població en els anys 

esmentats provocarà necessàriament l'obertura de mínim un nou grup d'ESO als instituts públics 

de la Garriga. 

 

Atès que ens preocupa que aquest fet suposi desbordar la capacitat d'alguns dels nostres instituts 

públics o un augment de ràtios en els tres grups que cadascun dels centres públics de secundària 

tenen a l'actualitat. 

 

Atès que no volem es repeteixi un cas com el que ens ha succeït amb las ràtios de P-3 del curs 

vinent. 

 

Es per tot plegat que formulem els següents precs: 

 

• Que se'ns informi si la regidoria d'Ensenyament és conscient dels atesos i si està 

planificada pel curs 2019-2020 i 2020-2021 la manera de donar cabuda a tots els 

alumnes sense haver d'augmentar ràtios ni massificar els centres públics de secundària.   

 

• Que se'ns informi quins motius ha donat el Departament d'Ensenyament per fer cas 

omís a l'acord de Ple del mes de març sobre el tema de les ràtios de P-3 de cara al  curs 

vinent. 

 

El Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s, llegeix el prec. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=7052.0&en

dsAt=7489.0 
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Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E sobre l’accessibilitats als carrers veïnals 

 

Atès que, arran de les queixes per la tala d'arbres al carrer Llerona i Consell, que s'han aturat 

provisionalment. 

 

Atès que, tant aquests carrers com d'altres de caire veïnal, amb característiques de vies d'estada, 

tenen una fisonomia anacrònica: calçades amb molt amplada mentre que hi ha voreres molt 

estretes. Presència d'arbres amb escocells insuficients que sovint pateixen cops de vehicles quan 

aparquen.. 

 

Atès que, en  aquests carrers, l'estretor de les voreres dificulta el pas de les persones vianants, en 

especial les de mobilitat reduïda. 

 

Formulem el següent prec 

 

Que es faci un pla d’accessibilitat que contempli, de manera progressiva, la reforma d'aquests 

carrers, amb espais adients per a la circulació de les persones i el manteniment adequat de 

l'arbrat. 

 

La Sra. Carme  P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E, llegeix el prec. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=7489.0&en

dsAt=7684.0 

 

 

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

 

Atès que aquesta ràdio funciona com un servei municipal. 
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Atès que ens consta que entre els i les professionals que treballen en aquesta ràdio n'hi ha que 

no són plantilla municipal. 

 

Formulem el següent prec: 

 

Que els i les treballadores que atenen el servei de ràdio silenci que actualment no són plantilla 

municipal, passin a ser contractades per l'Ajuntament. 

 

La Sra. Carme  P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E, llegeix el prec. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=7684.0&en

dsAt=7907.0 

 

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA 

Atès que durant l’exercici 2016 es va aprovar un préstec per a l’execució de les obres de 

condicionament al futur parc de bombers. 

 

Atès que l’Ajuntament va dir que el parc estaria enllestit per a la temporada de més risc 

d’incendi forestal, concretament al juny. 

 

Atès que ja som a finals de maig.  

 

Per tots aquest motius formulem la següents preguntes: 

 

Com estan les obres? Tindrem els bombers al nostre municipi aquest estiu? 

 

El Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA, llegeix la pregunta. 
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El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=7907.0&en

dsAt=8121.0 

 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA   en relació a la reducció de 

ràtios dels grups de P3 

 

Ha rebut resposta l’Ajuntament de la Garriga per part de la Conselleria d’Ensenyament en 

relació a la demanda de reducció de la ràtio dels grups de P3 per al proper curs a les escoles 

públiques del nostre poble? 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=8121.0&en

dsAt=8129.0 

 

 

Pregunta  escrita que presenten els grups municipals de la C.U.P-PA i SI-Solidaritat,  en 

relació al sector B4. 

 

Havent-se constituït la Junta de Compensació per al sector B4, efectuarà el govern la suspensió 

de llicències o moratòria urbanística per a les Unitats d'Actuació pendents  de desenvolupar per 

evitar la urbanització de diferents sectors abans no hagi conclòs la revisió del POUM? 

 

El Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA, llegeix la pregunta. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=8129.0&en

dsAt=8256.0 

 

 

Preguntes escrites que presenta el grup municipal de Ciutadans 
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1. Donat que estem en el període reproductiu dels coloms amb l'evident augment de la 

seva presència als carrers del nostre poble en els darrers mesos. Donat que es conegut 

que els coloms són transmissors de malalties pels essers humans.  

 

Preguntem al Govern Municipal: 

Disposa l'ajuntament de la Garriga de mesures per combatre l'augment dels exemplars 

de coloms? 

En cas afirmatiu quines són aquestes? 

 

2. Al darrer Ple vam fer una pregunta oral demanant si hi havia voluntat per part del 

Govern Municipal perquè l'ajuntament de la Garriga formés part de la Taula pel 

Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental 

Avança. 

 

Preguntem al Govern Municipal: 

Quant tenen previst portar a Ple l'adhesió a aquesta Taula? 

 

3. Ens poden donar detall de com marxa l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels 

Polígons Industrials de la Garriga? 

 

Quants empresaris i propietaris la conformen en l'actualitat? 

Quantes incorporacions n'hi han hagut des de la seva creació fa dos mesos? 

Quins són els principals objectius a assolir al primer any? 

 

El Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s, llegeix la pregunta. 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=8256.0&en

dsAt=8644.0 

 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre ampliació del camí de 



1046-v1 
 

92 
p.o.31/05/17 

 
NIF P0808700I PLAÇA DE L’ESGLESIA, 2 CP 08530 TELÈFON 93 860 50 50 FAX 93 87182 81 

 

la Garriga a Samalús 

 

Havent observat que s'ha efectuat l'eixamplament d'aquest camí, volem saber qui ho ha realitzat, 

amb el permís municipal corresponent i per quin motiu. 

La Sra. Carme P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E,  llegeix la pregunta . 

 

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç 

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=8644.0&en

dsAt=8769.0 

 

 

Preguntes orals 

Preguntes orals  que formula  la Sra. Clara Dachs  portaveu del grup municipal de la CUP-PA: 

1.- Tal i com vàrem preguntar al ple del mes passat i no se’ns ha contestat, voldríem 

saber com està funcionat i quina metodologia  s’està utilitzant per al procés participatiu 

de Festa Major. Si té èxit. Quantes sessions es faran. A qui i com es convoca, etc.  

 

2.- El passat 22 de maig se’ns va informar que l’ajuntament tenia l’obligatorietat de 

penjar la bandera espanyola al balcó de l’ajuntament, com a molt tard el 24 de maig. 

Voldríem  saber com s’actuarà respecte a aquesta sentència ferma rebuda . 

 

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

1.- D’acord amb el cronograma que se’ns va facilitar a la comissió d’urbanisme, el 

passat 11 de maig ,en què es detallava el programa d’elaboració de l’avanç de  POM, 

deia que el 5 de juny s’havien d’aprovar els plecs de contractació dels equips que l’han 

de redactar .Se’ns va informar que aquestes plecs jurídics i tècnics es rebrien per part de 

les forces de l’oposició una setmana abans per poder-los estudiar i no els hem rebut. 

Volem saber si s’enviaran, si es manté el termini d’aprovació, etc.... 

 

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

Les dues preguntes estan relacionades amb el sector B-4. Creu el govern municipal que 

els promotors del sector B4 poden arribar al seu objectiu de desenvolupar aquest espai? 

I quins mitjans tindria l’ajuntament per evitar que això passi?  
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Preguntes orals  que formula  el Sr. Àlex Valiente  portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

1.- Veient que d’aquí dues-tres setmanes és la revetlla de Sant Joan, hi ha uns espais 

municipals on hi ha herbes seques, l’ajuntament té pensat tallar aquestes herbes?. 

Sobretot a la zona de la depuradora . L’ajuntament de les Franqueses si ho ha fet i 

nosaltres no. 

2.- Referent al compromís que va adoptar l’equip de govern amb els socialistes en el 

moment de negociar els pressupostos en que es va acordar que a les convocatòries dels 

plans locals d’ocupació es convocaria als membres de l’oposició per establir quines 

serien les prioritats. Hem vist que s’han convocat diversos plans d’ocupació i no ens han 

convocat . Volem saber si ens convocaran o no.  

 

Les respostes a les preguntes orals  es troben enregistrades  a la videoacta. Es pot consultar a 

l’enllaç següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15b3e0407015bfc24847c042b?startAt=8960.0 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-dues hores i tres minuts, del qual com a 

Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  

 


