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

26 DE JULIOL DE 2017 

 

La Garriga, vint-i-sis de juliol 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: 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

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

 

1. Aprovació  de les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i 
extraordinari de 12 de juliol  de  2017 

2. Despatx d’ofici  
3. Aprovació de la proposta de designació del jutge/essa de pau suplent 
4. Aprovació de la  xifra del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017 
5. Aprovació de l’autorització de compatibilitat de personal municipal laboral; Professora 

de l’EMAD (grup A-1) 
6. Aprovació de la inadmissió a tràmit  del recurs de reposició interposat per PISAN contra 

la declaració de lesivitat del conveni i l’acord de rescat del cementiri nou 
7. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic núm. 1 (c/Doma-Vil.la Luanik) 
8. Verificació del Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm. 33  “Plaça de la Pau/Satèl· lits” 
9. Aprovació de l’acord d’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics de 

l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació. 
10. Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i 

indemnitzacions dels membres electes de l’Ajuntament de la Garriga 
11. Aprovació de l’acord de complementació  de les baixes per  IT dels  membres electes 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit (1% retribucions personal ajuntament)   
13. Aprovació de les “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions  en règim de 

concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga.” 
14. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus 

públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música 
15. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels preus 

públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
16. Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus 

públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals 
17. Informes de l’alcaldia  
18. Mocions 
19. Precs i Preguntes 
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1. Aprovació  de les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i 
extraordinari de 12 de juliol  de  2017 
 

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

les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i extraordinari de 12 de 

juliol  de  2017. 

 

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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=118.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

la corporació, aprova les actes  núm. 98 i 99  corresponents  al ple ordinari de 28 de juny i 

extraordinari de 12 de juliol  de  2017. 

 

 

 

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 Identitat Aprovar la celebració del Bestiari de Foc el proper 20 de maig de 2017 
al Passeig en horari de les 17h a les 3.30h, o a la pista número 2en cas 
de pluja. 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
cultura 

Data 16/05/17 
2 Àrea Identitat Aprovar la realització d’una ballada i un dinar a la Plaça Josep Maurí 

el dia 28 de maig a partir de les 10h i fins les 16h, i  la cessió de 
l’Auditori per fer una reunió a l’entitat Impresentables Hoppers de la 
Garriga 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
cultura 

Data 26/05/17 
3 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 

Avocar la competència delegada i aprovar la relació de despeses 
menors de caràcter periòdic i repetitiu corresponents al dia 31 de maig 
de 2017 per un import total de 179.273,69 euros. 
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Econòmic 
Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia   

Data 31/05/17 
4 Àrea Serveis a les 

persones  
Cedir l’ús de l’Auditori de l’Escola Municipal de Música el dia 1 de 
juny de 2017 en horari de 8:00h a 15:00h al centre d’Assistència 
Primària de la Garriga per una activitat formativa de “Coaching Equip 
la Garriga, mòdul 2”, adreçada a tots els  professionals de  l’equip 
d’atenció primària de la Garriga, en  resposta a la seva petició de data 
25 d’abril de 2017. 

Regidoria Salut 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
salut 

Data 01/06/17 
5 Àrea Identitat Autoritzar la XXVIII Trobada de Gegants i Gegantes  de la Garriga, a 

la Colla de Geganters de la Garriga , el dia 11 de juny, la plantada de 
Gegants al Passeig , la Cercavila a partir de les 11.30h, i la cessió de 
les infraestructures, segons instància presentada en data 25 de maig. 

Regidoria Cultura 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
cultura 

Data 06/06/17 
6 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost vigent 
mitjançant generació de crèdit finançat amb majors compromís d’ingrés 
de la Diputació de Barcelona corresponent a la subvenció atorgada per al 
suport d’activitats culturals, per un import total de 2.881,00 euros 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia   

Data 07/06/17 
7 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2017.22 mitjançant 
la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no 
tributaris, del pressupost vigent per un import de 2.881,00 euros i 
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d’execució del pressupost. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia   

Data 07/06/17 
8 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Acceptar la concessió del crèdit i aprovar el conveni que regula el 
préstec a llarg termini d’import de 150.000,00 euros per al finançament 
del projecte d’inversió: Reurbanització tram carrer dels Banys, entre 
la Doma i Figueral, previst en el pressupost de 2017, projecte de 
despesa amb finançament afectat: 2017/2/100.3, d’acord amb les 
condicions següents: Interès, 0,00%, Tipus d’interès implícit*: 0,40%; 
Interessos implícits estimats: 3.247,88 euros; Anualitats: 10; 
Referència: 16/2017 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 12/06/17 
9 Àrea Identitat Autoritzar la cessió de l’ús de la pista núm. 2, en cas de pluja o calor 

intensa, el proper divendres 16 de juny de 2017, a l’Escola Giroi per 
portar a terme la celebració de la festa de fi de curs de l’escola, en 
resposta a la seva petició de data 18 de maig de 2017. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria 
d’Ensenyame
nt  



1046-v1 
 

5 
p.o. 26/07/17 

 
 

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

Data 14/06/17 
10 Àrea Identitat Autoritzar la cessió de l’ús de la pista núm. 1, el proper dissabte 17 de 

juny de 2017, de 9 a 23 h, a l’Escola Puiggraciós per portar a terme la 
celebració de la festa de fi de curs de l’escola, en resposta a la seva 
petició de data 29 de maig de 2017. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria 
d’Ensenyament  

Data 15/06/17 
11 Àrea Alcaldia Adscriure al Sr. JRL, vicesecretari d’aquesta corporació, i en la seva 

qualitat de funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter 
estatal a les funcions de secretari de la corporació, amb efectes del dia 
14 de juny de 2017 i fins a la reincorporació del Sr. CC com a secretari 
titular. 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 15/06/17 
12 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 16/06/17 
13 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
import de 162,15 euros. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 16/06/17 

14 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Autoritzar als establiments comercials situats a l’entorn del mercat 
de venda no sedentària de la Garriga, que es grafia en un plànol 
adjunt, la seva obertura dissabte dia 24 de juny durant el mateix 
horari en què es desenvolupi la activitat del mercat de marxants 

Regidoria Comerç 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
comerç 

Data 20/06/17 

15 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar, de conformitat amb 
l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a l’empresa Miquel Garcia Ahufinger, el 
contracte menor del servei de manteniment de les franges de protecció 
perimetral contra incendis forestals de la Garriga, per un import de 
5.400 euros i 1.134 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 20/06/17 
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16 Àrea Alcaldia Incoar expedient per donar de baixa al Padró Municipal d’Habitants al 
senyor FPC de l’habitatge situat al carrer Consell,  82 3er 4a de la 
Garriga per no haver acreditat el requisit de la residència habitual en 
aquest domicili. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 20/06/17 

17 Àrea Alcaldia Incoar expedient per donar de baixa al Padró Municipal d’Habitants al 
senyor SS de l’habitatge situat al carrer Sancho Marraco, 58 3er 2a de 
la Garriga per no haver acreditat el requisit de la residència habitual en 
aquest domicili. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 20/6/17 

18 Àrea Alcaldia Incoar expedient per donar de baixa al Padró Municipal d’Habitants al 
senyor WACT de l’habitatge situat al carrer Calabria, 105 B 1er 1a de 
la Garriga per no haver acreditat el requisit de la residència habitual en 
aquest domicili. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 20/06/17 

19 Àrea Alcaldia Incoar expedient per donar de baixa al Padró Municipal d’Habitants al 
senyor OJ  de l’habitatge situat al carrer nord, 1 1er de la Garriga per 
no haver acreditat el requisit de la residència habitual en aquest 
domicili. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 20/06/17 

20 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar, de conformitat amb 
l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a l’empresa PAREJA I ASSOCIATS, 
ADVOCATS., el contracte menor de servei de direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu a interposar contra el conveni de 4 
d´octubre de 2013 i l´acord plenari de 30 d´octubre de 2013, relatius a 
la concessió de les obres del Cementiri Nou, per un import de15.000 
euros i 3.150 euros d’IVA, atès el pressupost que consta en 
l’expedient. 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 20/6/17 

21 Àrea Alcaldia Incoar expedient per donar de baixa al Padró Municipal d’Habitants a 
la senyora KRL  de l’habitatge situat al carrer Figaró, 5 baixos C de la 
Garriga per no haver acreditat el requisit de la residència habitual en 
aquest domicili. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 21/06/17 

22 Àrea Alcaldia Autoritzar la modificació d’horari de la senyora ECP , administrativa 
de l’oficina d’atenció al ciutadà, per passar a treballar les tardes del 
dilluns i  així poder garantir l’execució de les tasques prèvies per a la 
implantació del gestor d’expedients de l’administració electrònica, amb 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan Alcaldia  
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resolutori el detall següent: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 08:00 a 
15:00h i Dilluns: de 8:00h a 15:00h i de 16:30h a 19:00h . Data 21/06/17 

23 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar la competència delegada i aprovar la relació de despeses de 
personal corresponents al mes de juny per un import total de 
702.595,06 euros. 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/06/17 

24 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Autoritzar el veïns de l’Avinguda Pau Casals, per celebrar la revetlla 
de Sant Joan el dia 23 de juny del 2017 a l’esmentat carrer, de les 19h a 
les 03h de l’endemà i cedir l’ús de 4 taules i els seus corresponents 
seients per a tal acte.  

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 21/6/17 
25 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autoritzar el veïns del tram del carrer Negociant entre els carrers Bertí 
i Farrans, per celebrar la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny del 
2017, en aquest tram de carrer, de les 19h a les 24h i cedir l’ús de 2 
taules i els seus corresponents seients per a tal acte. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 21/6/17 
26 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autoritzar els veïns del tram final del carrer Samalús, per celebrar la 
revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny del 2017 a la plaça de Josep 
Maurí i Serra i al tram annex exclusiu de vianants del carrer Samalús i 
cedir l’ús de 20 taules, 160 cadires, 5 tanques, contenidors de reciclatge 
i instal·lar una presa de corrent i garlandes de llum per a la zona del 
sopar. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 21/6/17 
27 Àrea Alcaldia Desestimar el recurs de reposició interposat per l’entitat ACR Front 

Diabòlic, d’estimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
per part de la Sra. RPE, en relació als perjudicis ocasionats amb motiu 
del correfoc  de la Festa Major 2016 i la derivació d’aquesta 
responsabilitat  cap a  l’esmentada entitat com a responsable de 
l’execució del correfoc i reiterar que correspon a l’entitat ACR Front 
Diabòlic indemnitzar la reclamant amb la quantitat de 240,79 € pels 
danys patits al vidre de la façana del seu habitatge amb motiu del pas 
del correfoc de la festa major de 2016. 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 21/06/17 

28 Àrea Identitat Autoritzar la cessió de l’espai públic situat al davant de l’Esplai de la 
Gent Gran el  dia 2 de juliol de 2017 de 18:00h a 20:30h a l’Associació 
Gent Gran de la Garriga per a la realització de la Festa de Fi de Curs de 
l’entitat,  en resposta a la seva petició de data 16 de maig de 2017. 

Regidoria Gent Gran 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria 
gent gran 

Data 21/06/17 
29 Àrea Alcaldia Admetre a tràmit la reclamació presentada per la Sra. MCG, en 

representació pròpia, i iniciar expedient per a determinar la 
responsabilitat o no de l’Ajuntament i si aquest té l’obligació 
d’indemnitzar la sol· licitant com a conseqüència dels suposats danys 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 
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Data 22/06/17 derivat de l’assessorament del servei d’orientació jurídica als ciutadans 
en relació al lloguer de l’habitatge. 

30 Àrea Alcaldia Desestimar el recurs de reposició interposat per l’entitat ACR Front 
Diabòlic, el dia 8 de maig de 2017, contra la notificació de la resolució 
d’Alcaldia de data 5 d’abril de 2017 d’estimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per part de la Sra. MFT, en relació amb els 
perjudicis ocasionats per danys al vidre de l’aparador de la seva botiga, 
amb motiu del correfoc de la Festa Major 2015, i la derivació d’aquesta 
responsabilitat cap a l’entitat ACR Front Diabòlic com a responsable 
de l’execució del correfoc i reiterar que correspon a l’entitat ACR 
Front Diabòlic indemnitzar la reclamant amb la quantitat de 2.962,08 € 
pels danys patits al vidre de l’aparador de la seva botiga amb motiu del 
pas del correfoc de la festa major de 2015. 

Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 22/06/17 

31 Àrea Alcaldia Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple a la Sala de Plens el dia 
28 de juny de 2017  a les 19 h i fixar l’ordre del dia.  Regidoria Secretaria 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 23/06/17 
32 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la convocatòria 

mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a 
l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat 
promoure l’esport mitjançant l’activitat física en el medi aquàtic en 
horari lectiu, a través del programa de natació escolar adreçat als 
alumnes de P4 i P5, i promoure que els alumnes de la Garriga de les 
escoles públiques i concertades puguin gaudir, gratuïtament, d’un 
curset de natació que durarà un curs escolar, al llarg de la seva 
escolarització a educació infantil, per a l’exercici 2017, en el marc de 
les Bases Reguladores aprovades per el Ple de data 26 d’abril de 2017. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 23/6/17 

33 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Iniciar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost vigent 
mitjançant generació de crèdit finançat amb majors compromís d’ingrés 
de la Diputació de Barcelona corresponent a la subvenció atorgada per 
adquisició de material esportiu, per un import total de1.873,71 euros 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 23/07/17 
34 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2017.25 mitjançant 
la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no 
tributaris, del pressupost vigent per un import de 1.873,71 euros i 
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d’execució del pressupost 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 23/07/17 
35 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar el conveni a signar 

amb l’empresa SOREA SA i l’Associació Cultural Corpus la Garriga 
mitjançant el qual aquesta empresa aportarà la quantitat 2.000€ de 

Regidoria Participació 
Òrgan Alcaldia 



1046-v1 
 

9 
p.o. 26/07/17 

 
 

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

resolutori col·laboració per a la celebració del corpus de la Garriga 2017, a càrrec 
de l’Associació Cultural Corpus la Garriga. Data 23/06/17 

36 Àrea Alcaldia Autoritzar la modificació d’horari del senyor MAV , auxiliar tècnic de 
via pública, per començar a treballar a les 7h del matí  i  així poder 
garantir i beneficiar el bon funcionament de l’àrea, amb el detall 
següent  Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 07:00 a 14:00h i 
Dilluns: de 7:00h a 14:00h i de 16:30h a 19:00h. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
serveis 
interns  

Data 27/06/17 
37 Àrea Alcaldia Assignar les funcions detallades a la part expositiva de cap 

d’Ensenyament  a la senyora BPS, coordinadora de l’EME, pel període 
a partir del dia 5 de juny de 2017 i fins al final de la legislatura i 
aprovar l’abonament d’un complement de productivitat de 500,00€ 
bruts mensuals per 12 pagues a partir del dia 05/06/2017 i fins el final 
de la legislatura. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/07/17 
38 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar, de conformitat amb 
l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a l’empresa DEID ESPORTS, SCP, el 
contracte menor pel subministrament d´un marcador electrònic i bancs 
amb penjadors pel poliesportiu de Can Noguera  per un import de 
8.251,05 euros i 1.732,82 euros d’IVA, atès el pressupost que consta 
en l’expedient. 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 27/06/17 
39 Àrea Alcaldia Desestimar la petició de modificació d’horari de la senyora CFR, 

treballadora social, per iniciar la jornada de treball a les 7:00 hores del 
matí i informar-la que l’inici de la jornada laboral pot ser a les 7.30 
hores del matí. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/06/17 
40 Àrea Alcaldia Desestimar en base a totes les consideracions i fets avaluats la 

reclamació formulada per la Sra. CSM, mitjançant la qual sol· licita una 
indemnització per responsabilitat patrimonial de la Corporació de la 
Garriga, en relació amb els perjudicis ocasionats com a conseqüència 
dels danys soferts en caure quan circulava pel carrer Centre, davant de 
Can Guardis, número 17-19, a causa del suposat mal estat de la reixa 
d’un escocell de l’arbre, per no existir una relació de causalitat entre el 
funcionament dels serveis de la Corporació i la caiguda, element 
necessari perquè entri en funcionament l’institut de la responsabilitat 
patrimonial de l’administració, i no donar-se, en conseqüència, els 
requisits exigits per això per l’article 32 de la Llei 40/2015, de règim 
jurídic del sector públic. 

Regidoria Serveis 
interns/RH 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 28/06/17 

41 Àrea Serveis a les 
persones  

Cedir l’ús de  la Sala Andreu Dameson des dels dia 18 d’agost i fins al 
3 de setembre de 2017 a l’Associació El Far per a l’exposició de 
“Parelles artístiques”, en resposta a la seva petició. Regidoria Salut 

Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
salut 

Data 28/6/17 
42 Àrea Territori i Autoritzar al Club de Ball Esportiu La Garriga per celebrar la festa de 
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Sostenibilitat fi de curs de l’entitat el dia 1 de juliol del 2017 al carrer Artesans, 
davant del número 6, amb un sopar i posterior ball, de les 20h fins les 
03h de l’endemà. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 29/06/17 
43 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autoritzar al Partit Popular de la Garriga per instal· lar una parada 
informativa al carrer Centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs, el 
dissabte 1 de juliol del 2017, de les 10h a les 13h. Regidoria Via pública 

Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 29/06/17 
44 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autorització els veïns del carrer Can Xic Corder, a celebrar la revetlla 
de Sant Pere el dia 30 de juny del 2017 a l’inici de l’esmentat carrer, de 
les 20h a les 03h de l’endemà i cedir l’ús de 10 taules i 20 bancs a la 
sol·licitant per a tal acte. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 29/06/17 
45 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Avocar puntualment aquesta competència i concedir llicència 
d’ocupació de la via pública a Image Nation SL per realitzar un 
reportatge fotogràfic de la marca de vehicles Mercedes al tram del 
carrer Torrent de les Toies davant el número 18 el dissabte 1 de juliol 
del 2017, de les 06h a 22h, ocupant un espai de 60 m2 i aprovar la 
liquidació corresponent per import de 471,60€. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 30/06/17 
46 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Pagament a justificar de l’àrea de Serveis territorials per import de 
110,00 €, per a fer front a les despeses de la inspecció tècnica oficial 
(ITV) de dos vehicles municipals (4609-BWZ, B-1386-SK). Regidoria Via pública 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 30/06/17 
47 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 30 de juny 
de 2017 per un import total de 264.796,57 euros 

Regidoria Hisenda 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 30/06/17 
48 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i requerir l’empresa JUEGOS 
KOMPAN SA, qui ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i ha estat proposada per la mesa de contractació com a 
adjudicatària del contracte de subministrament i instal· lació d´elements 
i materials de joc per un parc d´aventures juvenil a 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 03/07/17 
49 Àrea Hisenda, Avocar puntualment la competència i requerir l’empresa SEÑALES 
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Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

GIROD 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 i instal· lació de la senyalització 
comercial i turística del Pla director de senyalització de la Garriga, lot 
1 perquè aporti la documentació acreditativa de la capacitat i solvència 
 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/07/17 
50 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar el contracte artístic 

amb Jordi Tonietti, SL, per dur a terme 2 sessions de l’espectacle de 
música Cançonetes dins el programa d’Activitats Culturals a les 
Escoles, curs 2016/17 i imputar la despesa de 943,83€, IVA inclòs a 
l’aplicació pressupostària corresponent.  

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 03/07/17 
51 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Requerir al  propietari de la finca situada al carrer Calàbria 14, àtic 2ª, 
de la Garriga,  perquè, en el termini de 3 mesos  a comptar del dia 
següent a la notificació procedeixi a l’enderroc de la part no 
legalitzable de les obres fetes sense llicència, consistents en la 
modificació de la teulada, substitució de bigues, construcció d’una 
cambra higiènica completa, obertura d’un buit per la col·locació d’una 
finestra, enguixat de parets i sostre, instal·lació elèctrica i col·locació 
de panells d’aïllament tèrmic. 

Regidoria Urbanisme 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 03/07/17 

52 Àrea Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar el contracte mixt de 
subministrament mitjançant lloguer d´equips i assessorament i 
assistència tècnica en la sonorització i il·luminació dels diferents actes 
organitzats per l´ajuntament de la Garriga, LOT1 a l’empresa 
SONOTECH-OSONA SL per un import de 36.421,49 euros  i 7.648,51 
euros d’IVA, sumant 44.070 euros. Regidoria Contractació 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 04/07/17 
53 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar el contracte de serveis 
de redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció de les obres 
d’adequació de l’espai polivalent de Can Luna,  a la UTE BBM. per un 
import de 36.450 euros i 7.654,5 euros d’IVA 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 04/07/17 
54 Àrea Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 

Avocar puntualment la competència i adjudicar el contracte mixt de 
subministrament mitjançant lloguer d´equips i assessorament i 
assistència tècnica en la sonorització i il·luminació dels diferents actes 
organitzats per l´ajuntament de la Garriga, LOT2 a l’empresa MICS 
BCN amb per un import de 2.836,69 euros i 595,70 euros d’IVA 

Regidoria Contractació 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 05/07/17 
55 Àrea Territori i Autoritzar al Club Ciclista la Garriga a organitzar el IV Memorial 
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Sostenibilitat Josep Segú que es realitzarà el dissabte 8 de juliol de 2017, de 15.00 a 
21.00 h, pels carrers del centre de la Garriga (carrers Banys, Figueral, 
Passeig i Vinyals). 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 05/07/17 
56 Àrea Identitat Autoritzar als grups locals  “Mediterrània Band”, “Slap” i “Lavanda” a 

tocar dins del programa de concerts que es realitzaran al camp situat a 
l’avinguda Sant Esteve, s/n de la Garriga els dies 27, 28 i 29 de juliol 
de 2017. 

Regidoria Joventut 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
joventut 

Data 05/07/17 
57 Àrea Identitat Autoritzar el canvi d’ubicació de l’activitat “Desafialament”  

organitzada  per l’entitat Mexcla’t i l’ajuntament de la Garriga dins el 
cicle d’activitats “La Garriga, nits d’estiu”, de la plaça de l’església a la 
zona del Passeig de davant del Teatre Municipal. 

Regidoria Joventut 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
joventut 

Data 05/07/17 
58 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la relació 

cobratòria del mes de de juliol de 2017 (quota mensual de juliol i 
servei de menjador de juny) de l’Escola Bressol Municipal Les 
Caliues, de 134 valors i d’import 19.494,04 €, que aplicant les 
reduccions corresponents queda un import de 19.289,33 €. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia  

Data 06/07/17 
59 Àrea Alcaldia Declarar  l’anul·lació de la part de l’acord de baixa per inscripció 

indeguda d’aquells habitants que han manifestat continuar residint 
abans de fer-se efectiu la Resolució d’alcaldia que les acordava. 

Regidoria Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 06/07/17 
60 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 Serveis 
interns/OAC 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 06/07/17 

61 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Autoritzar a l’ACR Front Diabòlic per instal· lar una parada al carrer 
Centre, a l’alçada de la plaça de Can Dachs, els dissabtes 8, 15 i 22 de 
juliol del 2017, de les 09h a les 14h, amb motiu de recaptar fons per les 
activitats pròpies de l’entitat. 

Regidoria Via pública 
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 06/07/17 
62 Àrea Alcaldia Convocar la sessió extraordinària del Ple el   dimecres 12 de juliol de 

2017 a les 19:00h a la Sala de Plens  i fixar l’ordre del dia. Regidoria Secretaria 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 07/07/17 
63 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autoritzar al Sr. FHG, en representació del carrer Banys II del Corpus, 
per organitzar un sopar de col·laboradors de la catifa de flors de 
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Regidoria Via pública  Corpus, el dissabte 8 de juliol del 2017, al primer tram del carrer 
Banys, a l’alçada de l’Hotel Termes la Garriga, de les 20:30h a les 24h. Òrgan 

resolutori 
Regidoria de 
via pública 

Data 07/07/17 
64 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 Biblioteca municipal, els dissabte 1 de juliol del 
2017, i al mateix temps concedir llicència d’ocupació de la via pública 
pel mateix concepte els dissabtes 8, 15 i 29 de juliol del 2017. Aprovar 
la liquidació corresponent a nom de la sol·licitant per la taxa 
d’ocupació de terrenys d’ús públic, ordenança T01,  per  import 38,24€ 

Regidoria Via pública  
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 11/07/17 

65 Àrea Territori i 
Sostenibilitat 

Autoritzar al Club de Ball Esportiu la Garriga a organitzar una 
exhibició de ball esportiu amb parelles el dissabte 15 de juliol de 2017, 
de 20.00 a 00.00 h, a la plaça de l’Església i cedir les infraestructures 
necessàries per l’acte, d’acord amb la seva sol·licitud.  

Regidoria Via pública  
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 12/07/17 
66 Àrea Territori i 

Sostenibilitat 
Autoritzar al Sr. ESM, en representació del carrer Sant Francesc del 
Corpus, per organitzar un sopar de col·laboradors de la catifa de flors 
de Corpus el dissabte 15 de juliol del 2017, al tram final d’aquest 
carrer, entre el carrer Figueral i la Carretera de l’Ametlla, de les 18h a 
les 24h i cedir les infraestructures sol· licitades.  

Regidoria Via pública  
Òrgan 
resolutori 

Regidoria de 
via pública 

Data 13/07/17 
67 Àrea Identitat Avocar puntualment aquesta competència i aprovar la relació 

cobratòria del mes de d’agost de 2017 (quota inicial curs 17/18 dels 
alumnes que continuen i servei de menjador de juliol) de l’Escola 
Bressol Municipal Les Caliues, de 86 valors i d’import 11.992,71. 

Regidoria Ensenyament 
Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 14/07/17 
 Àrea Alcaldia Resum d’infraccions de trànsit. 

 Regidoria Seguretat 
ciutadana 

Òrgan 
resolutori 

Alcaldia 

Data 04/07 
 
Acords Junta Govern Local 
 

J.G.L. de  03/07/17 No hi assumptes per donar compte al Ple .  
 

J.G.L. de 17/07/17 9. Donar compte del Recurs Contenciós Administratiu abreujat 297/2015-D; 
Compliment Sentència núm. 125/2017 de 24 de maig de 2017. 
 
56.Aprovació jornades i caps de departament professors EMM curs 2017-
2018. 

 
El Sr. Roger Prims, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA, demana explicacions de les 

resolucions  número 8,20, 27, 29 i 30. 
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El Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP, demana explicacions de les 

resolucions número 27 i 30 . 

 

La Sra. alcaldessa dóna explicacions sobre les resolucions demanades. 

 

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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=198.0&end

sAt=1446.0 

 

El Ple resta assabentat. 

 

 

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Tenint present el fet que a finals de setembre de 2017 restarà vacant el càrrec de jutge/essa de 

pau substitut/a de la Garriga.  

 

Vist que per decret d’Alcaldia de data 17 de maig de 2017 es va resoldre anunciar públicament 

la convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de la Garriga, 

d’acord amb l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i els 

articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

Vist que l’edicte s’ha exposat en el tauler d’anuncis de la casa consistorial i s’ha tramès al jutge 

degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partir judicial de Granollers i al Jutjat de 

Pau de la Garriga perquè l’exposin als seus respectius taulers d’anuncis. 

 

Vist que el dia 19 de maig de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 
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Vist que durant el termini establert s’ha presentat la sol· licitud següent: 

1. Eusebi Portavella Sauqué 

 

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder 

judicial, l’elecció del jutge/essa de pau s’ha d’efectuar pel Ple de l’Ajuntament amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reunint les 

condicions legals així ho sol·licitin. 

 

Atès que la proposta de nomenament ha d’acompanyar-se amb currículum de la persona elegida, 

especificant l’activitat que desenvolupa actualment, perquè la Sala de Govern pugui examinar 

que no existeixen incompatibilitats per exercir el càrrec. 

 

Vist que el Sr. Portavella des de l’any 2013 ha exercit el càrrec de jutge de pau substitut de la 

Garriga, de forma molt positiva i molt satisfactòria pels veïns de la Garriga, amb els requisits 

determinats per la normativa existent al respecte, donant un servei molt necessari pel municipi. 

 

Per tant es proposa nomenar com a jutge de pau substitut de la Garriga el Sr. Eusebi Portavella 

Sauqué. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament ha de proposar una persona per al càrrec de jutge/essa 

substitut/a. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

− Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 

− DL 2/2003 pel qual s’aprova el tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

− Articles 99 a 103 i article 395 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 

− Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

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

 

ACORDS 

 

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

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

 

Segon. Remetre al jutge degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció del partir judicial de 

Granollers per a ésser aixecat a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, amb la certificació prevista per l’article 7.2 de l’esmentat Reglament 3/1995, a saber: 

- Referència detallada de les circumstàncies en què s’ha produït l’elecció. 

- Esment exprés de l’observança del quòrum exigit per la Llei. 

- Dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de l’elegit 

mitjançant la certificació corresponent. 

 

No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú. 

 

La Sra. alcaldessa, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=1446.0&en

dsAt=1540.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

4.  Aprovació de la xifra del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /unitat de padró 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’expedient presentant per la Unitat d’Estadística, on s’acompanya relació corresponen al 

Resum Numèric del Padró d’Habitants amb data de referència  1 de gener de 2017, on es 

detallen el nombre d’habitants inscrits en l’esmentat padró. 
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Vist que s’han fet els tràmits amb el suport de la Diputació de Barcelona, de consolidació amb 

l’Institut Nacional d’Estadística, als efectes de l’aprovació de la xifra de població a data 1 de 

gener de 2.017, i que aquest Organisme a donat el seu vist-i-plau. 

 

Atès que l’article 42 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, que estableix que la formació, manteniment, 

revisió i custodia del Padró Municipal d’Habitants correspon a l’Ajuntament d’acord amb allò 

que estableix la legislació estatal. 

 

Atès allò que disposa l’article 81 del RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de Població i Demarcació Territorial d’Ens Local, modificat pel R.D. 2612/96, de 

20 de desembre, en relació amb la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

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. 

 

Decret 140/1988, 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i 

població dels Ens Locals. 

 

RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 

Territorial d’Ens Local, modificat pel R.D. 2612/96, de 20 de desembre. 

 

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la  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 CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 

 

Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

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

 

ACORD 
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Primer.- Aprovar  la xifra del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2017, el qual dóna 

el resultat següent: 

 

Població empadronada: 15.984 habitants. 

 

Segon.- Donar compte del present acord a l‘Institut Nacional d’Estadística de conformitat amb 

l’article 81 del RD 1690/1986 

 

La Sra. alcaldessa, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=1540.0&en

dsAt=1595.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

 

5. Aprovació de l’autorització compatibilitat de personal municipal laboral; professora de 

l’EMAD (grup A-1) 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Sol·licitud de compatibilitat de la senyora Gemma Farran Nicolau. 

 

1. El 30 de maig de 2017, la senyora Gemma Farran Nicolau, va sol·licitar (R.E.: 2648/20167 

l’autorització de compatibilitat per portar una segona activitat pública com a professora 

associada 6P a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

 

2. La senyora Gemma Farran Nicolau exerceix en règim de dedicació ordinària (45% de la 
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jornada que són 16,88h/setmana) les funcions de professora de l’EMAD. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  professora de l’EMAD 

Règim: Laboral. Grup A1 

Jornada setmanal:  16,88 hores, distribuïdes entre dimarts, dimecres i divendres. 

 

2ª Activitat pública: Professora associada  6P a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de 

Barcelona  

Règim: funcionaria de carrera, grup A1. 

Horari: dilluns de 8h a 11h i de 15 a 20 i dimarts de 8h a 9h (8h/setmana que suposa un 21,33% 

de jornada), compatible amb l’horari laboral 1ª activitat pública. 

 

3. Vist que el dia 21 de juny de 2017, la cap d’Ensenyament i la regidora responsable de l’àrea 

emeten informe en el que diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de treball no 

interfereixi amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi interessos 

comuns i s’ajusti al que preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat, s’informa 

favorablement a aquesta autorització.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 

amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o 

menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 

independència. 

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 

— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques. 

— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al sevei de 

l’Administració de la Generalitat. 

— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei 

de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses 

dependents. 

— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals. 

— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 

— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

 

TERCER. Consideracions jurídiques: 

A. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, el personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà dur a terme un segon lloc de treball o 

activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions de 

docent i sanitària, en els casos a que es refereixen els articles 5è i 6è i en els que, per raó 

d’interès públic, es determini en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, o òrgan 

de govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les respectives competències; en 

aquest últim supòsit l’activitat només podrà ser prestada en règim laboral, a temps parcial 

i amb duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral. Per 

l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 

compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs 

de treball i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització 

de compatibilitat s’efectuarà a raó de l’interès públic. 

 

B. D’acord amb allò que estableixen els articles 324.1 i 324.2.b del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que 

estableixen que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament 

pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix 

l’interès del mateix sector públic i que concorre l’interès públic si la funció docent objecte 

de la segona activitat està directament relacionada amb la funció de l’activitat principal. 

 

C. També l’article 326.2. a. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que és un supòsit de 

compatibilitat l’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector 

públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i aquesta mateixa consideració l’hagi 

atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local al lloc de treball principal 

i així figuri en la relació de llocs de treball. 

 

D. Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim 
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d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o 

reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei 

53/1984, (les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció 

de seminaris; la participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar 

a l’Administració pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres 

oficiales destinats a la formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o 

habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l’any etc. 

 

E. D’acord amb el que estableix l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic 

de les entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats 

locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 

 

QUART. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent: 

  

A. L’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en l’àmbit públic 

requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple. 

 

No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.  

 

Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i 

s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.  

 

B. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s’haurà de dictar en el termini 

de dos mesos. 

 

C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article 

43.2 de la Llei 30/1992, és a dir s’entendrà com a positiu.  

 

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o d’una 

segona activitat a l’àmbit públic s’inscriuran al registre de personal corresponent.  

 

E. L’incompliment de la Normativa en matèria d’incompatibilitats serà, segons l’article 
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20 de la Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.  

 

Vists l’informe favorable del secretari de la Corporació en data 12 de juliol de 2017. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Autoritzar a la senyora Gemma Farran Nicolau per poder exercir com a Professora 

associada 6P a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 8 hores a la setmana 

fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de la Garriga, mentre que es compleixin les 

consideracions esmentades en la part expositiva del dictamen. 

 

Segon.- Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs del 

demandant quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball. 

 

Tercer.- L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball 

establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

Quart.- Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a 

l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 

 

Cinquè.- Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisable anualment. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari 

de Personal. 

 

La Sra. Montse Llobet, regidora de serveis interns, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=1595.0&en

dsAt=1679.0 
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

 

6. Inadmissió recurs de reposició presentat per PISAN en data 29/06/2017, per correu 

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

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

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

cementiri nou de la Garriga   

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Serveis jurídics 

 

ANTECEDENTS  

 

Atès que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en data 31 de maig de 2017 es va 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. 

 

Atès que l’acord del ple es va dividir en quatre apartats, el punt primer de l’acord va desestimar 

les al·legacions presentades per PISAN, el punt segon va declarar la lesivitat, el punt tercer va 

determinar 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, i el punt quart va determinar notificar a l'interessat PISAN DUES SL, UTE LEY 

18/1982 DE 26 DE MAYO, NÚMERO 1,  tot d’acord amb els informes jurídics emesos als 

efectes oportuns. 
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Atès que l’acord del ple de 31 de maig de 2017 es va notificar a l’interessat PISAN en data 

6/06/2017 sense  indicació de cap peu de recurs, només a efectes informatius. 

 

Atès que en data 29/06/2017,  per correu administratiu i RE 3771/2017 de 4/07/2017 PISAN 

presenta recurs de reposició contra l’apartat primer de l’acord del ple que concretament 

desestima les al· legacions presentades per PISAN per declarar la lesivitat  del conveni signat 

amb PISAN de data 4/10/2013 i  l’acord de ple de 30/10/2013 d’inici expedient de rescat  

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

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Atès l’article 107 de la Llei 39/2015 (LPACAP) que regula la declaració de lesivitat dels actes 

anul·lables i determina, en el seu apartat 2, determina que la declaració de lesivitat no serà 

susceptible de recurs, tot i que es podrà notificar als interessats als efectes informatius. 

 

Atès que tots els apartats que es fan constar a l’acord formen part de la declaració de lesivitat i 

no són susceptibles de recurs de manera independent per resultar relacionats amb la pròpia 

declaració. 

 

Atès l’informe jurídic emès a l’efecte que considera que en aplicació de l’article transcrit  

no es admissible el recurs de reposició presentat per considerar que la declaració de lesivitat és 

un acte de tràmit previ a un procés jurisdiccional , contra el que no es pot presentar recurs 

contenciós administratiu, que és la pròpia administració qui l’interposa i, per tant, tampoc hi cap 

recurs de reposició, i que en tot cas es notifica a l’interessat pel seu examen com a pressupost 

processal d’admissibilitat de l’acció en el procés judicial  corresponent. 

 

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. 

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 l’adopció de següent 

 

ACORD 

 

Primer. Inadmetre a tràmit el recurs de reposició presentat per PISAN en data  9/06/2017, per 

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

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

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

Cementiri nou de la Garriga. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat fent constar que contra el present acord no hi cap 

cap recurs en aplicació de l’article 107 de la Llei 39/2015.de la LPACAP. 

 

La Sra. alcaldessa  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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=1679.0&en

dsAt=1848.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  12 vots a favor  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA i 1 SI-

Solidaritat),  i 3 abstencions ( 1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, 

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

 

 

7.- Aprovació provisional del  el Pla especial número 1 del PGOM de la Garriga  

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 

 

ANTECEDENTS: 

 

Vist que per acord adoptat per la Junta de Govern Local en data  24 d’abril de 2017 es va 

aprovar inicialment el Pla Especial número 1 redactat per l’arquitecte Joan Serradell i Mundó de 
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l’illa situada entre els carrers Sant Francesc, La Doma i Llerona i la Plaça del Dr. Montal, amb 

excepció de l’edifici d’habitatges existent al carrer Llerona, 3. 

 

Vist que es  van sol·licitar informes sectorials al Departament de Cultura i al Departament de 

Territori (Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona)  

 

Vist que l’informe del Departament de Cultura de 7 de juny va ser favorable. 

 

Vist que l’informe de la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptat en data del 8 

de juny conclou acordar retornar l’expedient a l’Ajuntament, ja que el tràmit a seguir és el de 

l’article 85 del Text Refós de la Llei d’urbanisme , corresponent a l’ajuntament l’aprovació 

inicial. 

 

Atès que l’acord esmentat de la CTUB inclou la valoració tècnica del document, en el que 

s’indiquen objeccions sobre el sostre de la Fàbrica i sobre l’impacte sobre les edificacions 

catalogades. 

 

Atès que durant el termini d’exposició pública efectuat mitjançant edicte publicat al BOPB en 

data 15/05/2017,  al diari ARA en data  17/05/2017 i al web municipal no s’han presentat 

al·legacions, consta a l’expedient certificat del secretari a l’efecte de 18/07/2017. 

 

Atès que en data 10/07/2017 el promotor  ha estat presentat nou document que no comporta 

modificacions substancials però inclou aclariments a les objeccions efectuades per la CTUB. 

 

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal de 18/07/2017 respecte la documentació 

aportada en data 10/07/2017. 

 

Atès l’informe favorable de data 18/07/2017 del tècnic de patrimoni de la nova documentació 

aportada en data 10/07/2017. 

 

Atès que aquest nou document de PEU 1  no introdueix canvis substancials segons la definició 

que es realitza a l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel  Decret 

305/2006, de 18 de juliol, ni tan sols no substancials, únicament introdueix aclariments a les 

objeccions formulades en l’Acord de la CTUB de 8/06/2017. 
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Atès l’informe jurídic de data 18/07/2017. 

 

FONAMENTS JURÍDICS : 

 

Atès allò que disposa l’article 85 del TRLU i concordants respecte a la tramitació de les figures 

de planejament urbanístic derivat. 

 

Atès allò que  disposa l’apartat 4 de  l’esmentat art. 112 del RLU, s’ha de fer constar en l’acord 

d’aprovació que el nou document no introdueix modificacions substancials respecte al 

document aprovat inicialment per la Junta de govern local de data 24/04/2017. 

 

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, atribueix la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 

plans.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial número 1 redactat per l’arquitecte Joan 

Serradell i Mundó de l’illa situada entre els carrers Sant Francesc, La Doma i Llerona i la Plaça 

del Dr. Montal, amb excepció de l’edifici d’habitatges existent al carrer Llerona, 3. 

 

Segon.- Fer constar, d’acord  amb l’apartat 4 de  l’esmentat art. 12,  que  el nou document de 

PEU núm. 1 que s’aprova provisionalment no introdueix modificacions substancials ni no 

substancials respecte al document aprovat inicialment per la Junta de govern local de data 

24/04/2017, únicament introdueix aclariments a les objeccions formulades en l’Acord de la 

CTUB de 8/06/2017. 

 

Tercer.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes 

de que acordi, si s’escau, la corresponent aprovació definitiva i n’ordeni la publicació als efectes 

executius. 

 

La Sra. Marrodán, regidora  d’Urbanisme, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=1848.0&en

dsAt=2106.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s i 1 

PSC-CP i  1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 

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

 

 

 

8.- Verificació del Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Territori i Sostenibilitat 

 

ANTECEDENTS : 

 

Vist que per acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de juny de 2016 es va 

verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla general Municipal d’ordenació de 

l’àmbit de la Unitat d’Actuació 33 “Plaça de la Pau-Satèl·lits” presentada pel propietari únic i 

promotor “Cases JP 2010, SL” per donar compliment a l’acord de la CTUB de 10 de juny de 

2015 que va acordar suspendre la resolució definitiva fins que s’aportés un text refós que 

incorporés les prescripcions indicades en l’acord de la CTUB. 

 

Atès que el Text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2016 es va lliurar 

a la CTUB la qual, en sessió de 15 de novembre de 2016 va acordar  aprovar definitivament la 

Modificació puntual del Pla general Municipal d’ordenació de l’àmbit de la Unitat d’Actuació 

33, supeditant-ne l’executivitat a la presentació d’un segon Text refós verificat pel ple de 

l’Ajuntament que incorpori les prescripcions indicades en l’acord.  

 

Atès que en data 10 de juliol de 2017 l’arquitecte redactor de la Modificació Puntual ha 

presentat un  Text refós que dóna compliment als requeriments efectuats per la CTUB segons 

l’informe de 19 de juliol de 2017 que consta a l’expedient. 
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FONAMENTS JURÍDICS: 

 

Atès el que disposa l’article 68 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 

305/206, del 18 de juliol segons el qual els terminis de construcció dels habitatges amb 

protecció oficial els terminis per aquests habitatges no poden ser superiors a dos anys per a 

l’inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i a tres anys per a 

llur finalització, a comptar de la data d’atorgament de la llicència, entenent que aquests terminis 

són exigibles per a tots els habitatges de protecció oficial de la unitat d’actuació. 

 

Atès allò que disposen els articles 85 i següents del TRLUC en relació amb la tramitació de les 

figures de planejament urbanístic. 

 

Atès que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, atribueix la competència per a l’aprovació del planejament general al Ple de 

l’Ajuntament, i per tant també de les seves modificacions, així com per a la verificació d’un text 

refós. 

 

Ates que l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, estableix que l’aprovació dels instruments de 

planejament general, haurà de comptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació Local . 

 

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

 

ACORD : 

 

Primer.- Verificar el Segon Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’àmbit Unitat d’Actuació núm.33  “Plaça de la Pau-Satèl· lits presentada pel 

propietari únic i promotor “Cases JP 2010, SL, amb el benentès que els terminis per a la 

construcció dels habitatges amb protecció oficial que consten en el Pla d’etapes han de ser  els 

mateixos tant pels habitatges de promoció pública com pels habitatges de promoció privada, és 

a dir, els previstos a l’article 68 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

Segon.- Remetre el Segon Text Refós a la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als 

efectes oportuns. 
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La Sra. Neus Marrodán, regidora d’Urbanisme, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2106.0&en

dsAt=2372.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s i 1 

PSC-CP i  1 SI-Solidaritat), i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 

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

 

 

9.- Aprovació de de l’acord d’increment de l’1% de les retribucions dels empleats públics 

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /RH 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que en el Ple de 21 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment el pressupost general 

per a l’exercici 2017, així com la Plantilla de personal municipal i de l’Organisme Autònom de 

Mitjans de Comunicació. Els càlculs per a l’elaboració del Capítol I per aquest exercici es van 

fer a partir del que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre. 

 

Vist que el dia 28 de juny de 2017 ha sortit publicada al BOE la Llei 3/2017, de  27 de juny, de 

Pressupostos Generals per a l’any 2017. 

 

Vist el que disposa l’article 18 d’aquesta llei: 

 

“Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 

experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 

tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
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Tres. Las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado uno de este 

artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 

seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la 

masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, 

entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura 

de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca 

incremento de la masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar 

aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la 

cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de 

seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. 

 

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 

previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones 

salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el 

año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 

Se exceptúan, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

 

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 

complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya 

finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de 

los trabajadores. 

Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento 

en 2017 respecto a los del año 2016. 

 

Vist el que disposen els articles 44 i següents de l’acord de condicions dels empleats públics de 

l’Ajuntament de la Garriga, en relació al règim retributiu dels empleats públics de l’Ajuntament. 
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Vist l’acord adoptat en la Mesa de Negociació celebrada el dia 21 de juliol de 2017 en el que 

s’ha negociat l’increment de l’1% de tots els conceptes retributius que s’abonen a la nòmina tant 

al personal laboral com al personal funcionari, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2017.  

 

Així mateix també s’ha negociat que els endarreriments d’aquest increment s’abonin al personal 

funcionari i laboral que hagin finalitzat la seva relació laboral durant aquest any però en data 

anterior a l’entrada en vigor de la LPGE. 

  

Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

Llei 3/2017, de  27 de juny, de Pressupostos Generals per a l’any 2017. 

RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estat Bàsic de 

l’Empleat Públic. 

RDL 1/1995, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 

Treballadors. 

Llei orgànica 11/85 de llibertat sindical. 

Llei 9/87, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del 

personal al serveis de les administracions públiques. 

Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Vist que correspon al ple de la corporació l’aprovació dels increments retributius dels empleats 

públics de l’ajuntament de la Garriga. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- APROVAR l’increment de l’1% de totes les retribucions  dels empleats públics de 

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

conformitat amb allò que estableix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017 i de 

conformitat amb la negociació col·lectiva portada a terme amb la representació sindical amb 

efecte retroactiu d’1 de gener de 2017, tant pel personal en actiu com pel personal que hagi 
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finalitzat la seva relació laboral durant aquest any però en data anterior a l’entrada en vigor de la 

LPGE. 

 

Segon.- DONAR  compte del present acord a la representació dels empleats públics d’aquest 

Ajuntament per al seu coneixement i efectes escaients.  

 

Tercer.- EXPOSAR aquest acord al públic mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i edictes de la Corporació durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 

La Sra. Montse Llobet, regidora  de  Serveis Interns, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2372.0&en

dsAt=2458.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

10.- Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions, dietes per assistències i 

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/RH 

 

ANTECEDENTS: 

 

Vist que en el Ple del dia 29 de juny de 2015 es van acordar les assignacions de drets econòmics 

de l’alcaldessa i regidors per al mandat corporatiu municipal del període 2015-2019 amb el 

detall següent: 

 
Nom i càrrec Retribucions 
Sra. Meritxell Budó i Pla (Alcaldessa) 50.000,00€ (*) (**) 
Sra. Neus Marrodán i Torrents (1a T.A.) 36.190,00€ (***) 
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Sr. Joan Esteban i Sans (3er T.A.) 75% de jornada 27.142,50€ (***) 
Sr. Albert Benzekry i Arimon (4 art. T.A.) 75% de jornada 27.142,50€ (***) 
Sra. Montserrat Llobet i Llonch (Regidora) 50% de jornada 18.095,00€ (***) 
 
(*) Aplicat descompte d’un 8% amb motiu del RD de mesures d’estalvi del dèficit públic. 

(**) Aplicat topall establert a l’art. 75 de la Llei 7/85, modificat per la Llei 27/2013 (llei de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local). 

(***) Aplicat descompte d’un 6% amb motiu del RD de mesures d’estalvi del dèficit públic. 

 

També en aquest acord es va establir que aquestes retribucions serien augmentades anualment 

en el percentatge assenyalat cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat referit a 

l’augment retributiu del personal al servei de les administracions públiques. 

 

A l’acord tercer del mateix es van establir les dietes d’assistència per la concurrència efectiva a 

les sessions dels òrgans col·legiats o comissions que es detallen a continuació: 

 

Assistència al Ple de l’Ajuntament 166,25€ (*) 
Assistència a les Juntes de Govern Local 28,50€ (*) 
Assistència a la Comissió Especial de Comptes 28,50€ (*) 
Assistència a la Junta de Portaveus en funció de Comissió informativa única 28,50€ (*) 
Assistència comissions polítiques i òrgans col·legiats (urbanisme, tarifació 
social, etc.) 

28,50€ (*) 

 

(*) Aplicat descompte d’un 5% amb motiu del RD de mesures d’estalvi del dèficit públic. 

 

També s’estableix que l’import d’aquestes dietes per assistència a òrgans col·legiats serà 

incrementat anualment en la mateixa proporció que l’increment de les retribucions dels càrrecs 

amb dedicació exclusiva o dedicació parcial. 

 

A l’acord quart d’aquest acord es van establir les indemnitzacions per assistències a altres 

comissions, òrgans, comissions tècniques, reunions o grups de treball corresponents a l’Àrea o 

àrees que tenen delegades amb el següent detall: 

 

Per assistència a altres òrgans, comissions tècniques, reunions o grups de treball 
corresponents a l’Àrea o àrees que tenen delegades. 

46,37€ (*) 

 

(*) Aplicat descompte d’un 5% amb motiu del RD de mesures d’estalvi del dèficit públic. 
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També s’estableix que l’import d’aquestes indemnitzacions serà incrementat anualment en la 

mateixa proporció que l’increment de les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva o 

dedicació parcial. 

 

Vist que així mateix en el ple de juny de 2015 hi ha un apartat que literalment diu: 

 

Quart.- Establir amb efectes des del dia 16 de juny de 2015 que els regidors de l’equip 

de govern que no percebin retribucions per dedicació exclusiva o dedicació parcial i 

que siguin responsables d’Àrees sectorials municipals, tindran dret a indemnització 

per assistència a altres òrgans, comissions tècniques, reunions o grups de treball 

corresponents a l’Àrea  o àrees que tenen delegades. De les reunions i grups de 

treball duts a terme en les regidories corresponents, els regidors elaboraran un resum 

mensual (comprensiu de les reunions i/o grups de treball en matèria de les seves 

competències) per tal de quantificar la indemnització per assistència que els 

correspongui per aquest concepte en la quantia que tot seguit s’exposa: 

 

Per assistència a altres òrgans, comissions tècniques, reunions o grups de treball 

corresponents a l’Àrea  o àrees que tenen delegades 
46’37€(*) 

(*) Aplicat descompte d’un 5% amb motiu del RD de mesures d’estalvi del dèficit 

públic. 

 

Vist que en aquest aspecte els/les regidors/es de l’oposició que assisteixen a altres òrgans, 

comissions tècniques aprovades per ple i que tenen així mateix el seu nomenament com a 

membres de la mateixa per acord de ple, fins ara no tenien reconeguda la possibilitat de cobrar 

aquestes dietes, la qual cosa suposava un greuge, es proposa que aquests/es regidors/es amb 

efectes de la data de l’acord de ple que ho aprovi, puguin percebre aquestes dietes per la seva 

assistència efectiva als òrgans o comissions tècniques creades per ple, com els membres de 

l’equip de govern sense dedicació. 

 

Vist que en el Ple de 21 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment el pressupost general 

per a l’exercici 2017. Els càlculs per a l’elaboració del Capítol I per aquest exercici es van fer a 

partir del que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, incrementant-se tots aquests imports fins 

a l’1%. 
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Vist que el dia 28 de juny de 2017 ha sortit publicada al BOE la Llei 3/2017, de  27 de juny, de 

Pressupostos Generals per a l’any 2017. 

 

Vist el que disposa l’article 18 d’aquesta llei: 

 

“Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 

experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 

tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. 

 

Vist el que disposa la disposició addicional trenta-dosena de la LPGE: 

 

“Disposición adicional trigésima segunda. Régimen retributivo de los miembros de las 

Corporaciones Locales. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo 

dispuesto en el artículo 20 de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los 

miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, 

excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera 

que se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, 

atendiendo a su población: 

 

Habitantes 
Referencia 

Euros 
Más de 500.000  102010 

300.001 a 500.000  91809 
150.001 a 300.000  81608 
75.001 a 150.000  76508 

50.001 a 75.000  66307 
20.001 a 50.000  56106 
10.001 a 20.000  51005 

5.001 a 10.000  45905 
1.000 a 5.000 40804 

 

En ningún caso, la aplicación de la presente disposición podrá producir incremento retributivo 

alguno para los miembros de las Corporaciones Locales”. 
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Vist l’informe de secretaria emès al respecte. 

 

Vist l’informe de la intervenció municipal. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

Llei 3/2017, de  27 de juny, de Pressupostos Generals per a l’any 2017. 

 

Vist que correspon al ple de la corporació l’aprovació dels increments retributius dels càrrecs 

electes de l’ajuntament de la Garriga. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- APROVAR l’increment de l’1% de les retribucions dels càrrecs electes de 

l’Ajuntament de la Garriga, amb dedicació parcial o completa a partir del dia 1 de gener, de 

conformitat amb allò que estableix la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017. 

 

Segon.- APROVAR l’increment de l’1% de les dietes per assistències i indemnitzacions,  dels 

càrrecs electes de l’Ajuntament de la Garriga, de conformitat amb allò que estableix la Llei de 

Pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2017, amb efectes del dia 1 d’agost de 2017. 

 

Tercer.- ESTABLIR que amb efectes del dia 1 d’agost, els/les regidors/es de l’oposició que 

assisteixen a altres òrgans, comissions tècniques aprovades per ple i que tenen així mateix el 

seu nomenament com a membres de les mateixes per acord de ple, podran percebre aquestes 

dietes per la seva assistència efectiva als òrgans o comissions tècniques creades per ple, amb els 

mateixos imports i condicions que els membres de l’equip de govern sense dedicació. 

 

Quart.- EXPOSAR aquest acord al públic mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i edictes de la Corporació durant el termini de 

quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 

La Sra. Montse Llobet, regidora  de  Serveis Interns, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2458.0&en

dsAt=2561.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

11.- Aprovació de l’acord de complementació de les retribucions per incapacitat 

transitòria dels membres electes de l’Ajuntament. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/RH 

 

ANTECEDENTS: 

 

Vist que en cas que els membres electes agafin la baixa per Incapacitat Temporal els hi és 

d’aplicació del Règim General de la Seguretat Salut que disposa que el subsidi serà: 

 

1. Del dia 1 al dia 3 de baixa va a compte de la persona que està de baixa. 

2. Del dia 4 al dia 15 el RGSS estableix que correspon el 60% de la base reguladora diària (a 

càrrec exclusivament de l'Ajuntament). 

3. Del dia 16 al dia 20 cobra el 60% de la base reguladora diària (aquí sí, ja a càrrec de la 

Seguretat Social per pagament delegat).  

4. Del dia 21 en endavant cobra el 75% de la base reguladora diària (a càrrec de la Seguretat 

Social per pagament delegat). 

 

Vist que els membres electes de l‘ajuntament de la Garriga que tenen dedicació exclusiva 

i/o parcial, quan es van produir les retallades del personal al servei de les administracions 

públiques en les diferents lleis pressupostàries tot i no afectar-los la mesura van demanar 

que se’ls apliquessin les retallades per equiparar-los al personal de l‘ajuntament (retallada 

de sous juny de 2010 i eliminació paga doble de desembre de 2012) amb la qual cosa 

s’aplicaven les mateixes condicions que al personal. 
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Vist que la voluntat de l’equip de govern és que s’apliquin les mateixes condicions de 

complementació de les Incapacitats Temporals als membres electes que al personal al servei de 

l’Ajuntament segons l’acord plenari de data 28/11/2012 d’acord amb la següent 

 

DISPOSICIÓ 

 

Proposta d’acord de complementació de les retribucions per incapacitat transitòria dels 

membres electes de l’Ajuntament. 

 

Primer.- Contingències professionals 

 

Quan la situació d’incapacitat sigui derivada de contingències professionals la prestació 

reconeguda per la Seguretat Social es complementarà durant tot el període de durada d’aquesta 

incapacitat fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a 

aquell en que va tenir lloc la incapacitat. 

 

Segon.- Contingències comunes 

 

1. Quan la situació d’incapacitat sigui derivada de contingències comunes la prestació 

reconeguda per la Seguretat Social es complementarà amb els següents percentatges: 

 

- Del 1r al 3r dia, ambdós inclosos, es percebrà el 50% de les retribucions fixes i periòdiques 

que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat. 

 

- Del 4t al 20é dia, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica 

reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75% de les retribucions fixes i 

periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat. 

 

- A partir del 21é, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació econòmica 

reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 100% de les retribucions fixes i 

periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat. 

 

Tercer.- Supòsits excepcionals amb relació a la IT per a contingències comunes 
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D’acord amb el que preveu l’apartat 5è de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 

juliol, s’estableixen els següents supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament 

justificats, es complementaran fins al 100%  de les retribucions fixes i periòdiques que es 

percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat: 

 

1. Hospitalització i intervenció quirúrgica. S’entendrà que existeix hospitalització 

sempre i quan es precisi de repòs hospitalari per a la seva recuperació i la permanència  

en el centre hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24 hores. Per a la seva 

acreditació es requerirà document expedit pel centre hospitalari en què consti l’hora 

d’ingrés i sortida del centre. 

 

S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi 

hospitalització, sempre i quan sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació 

domiciliària igual o superior a 24 hores. Caldrà justificació mèdica que acrediti la 

intervenció i en el seu cas, si requereix el dit procés de recuperació domiciliària. 

 

2. Malaltia greu. Tindran aquesta consideració aquelles malalties que així siguin 

determinades per part d’un facultatiu dels centres públics d’assistència sanitària. 

L’empleat podrà sol· licitar a la corporació que l’acreditació de malaltia greu sigui 

emesa per part dels serveis mèdics que tingui concertats. 

En tot cas, tindran la consideració de malalties greus les relacionades en el Real Decreto 

2210/1995, de 28 de desembre, pel que es crea la Xarxa Nacional de Vigilància 

Epidemiològica i en  el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 

desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per 

cura de menors afectats per càncer o altre malaltia greu, així com les següents: 

-La intervenció mèdica invasiva 

-Malalties oncològiques, incloent els seus tractaments 

-Malalties hematològiques greus 

-Malalties psiquiàtriques greus 

-Malalties neurològiques i neuromusculars greus 

-Malalties autoimmunes i immunodeficiències greus 

-Malalties cardiovasculars greus 
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-Malalties de l’aparell respiratori greu 

-Malalties de l’aparell digestiu greus, incloent les hepatopaties greus 

-Malalties renals greus, incloent els tractaments amb hemodiàlisi 

-Malalties reumatològiques greus 

-Malalties agudes: són aquells processos de breu duració que per la seva evolució són 

greus (per exemple, bronquitis aguda, crisis asmàtica...). 

 

3. Altres supòsits excepcionals.  

a. Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament al 

treball, el desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada de 

la persona. 

 

b. Malalties infectocontagioses quan per motiu del seu lloc de treball l’empleat/ada 

pugui posar en situació de risc altres persones (usuaris del servei, altre personal, 

etc.). A aquests efectes, la comissió tècnica determinarà a quins col·lectius és 

d’aplicació aquesta excepció. 

 

c. Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties 

contagioses per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per fongs. Aquest supòsit 

tindrà caràcter excepcional com a màxim dues vegades a l’any. 

 

4. Membres electes embarassades i durant el període de lactància natural. En les 

situacions d’incapacitat temporal per contingències comunes degudament acreditades de 

les membres electes embarassades i aquelles que es trobin durant el període de lactància 

natural es percebrà, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la 

Seguretat Social fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 

percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat. 

 

5. Membres electes víctimes de violència de gènere.  

En les situacions d’incapacitat temporal per contingències comunes degudament 

acreditades de les empleades víctimes de violència de gènere es percebrà, des del primer 
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dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social fins al cent per 

cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en 

que va tenir lloc la incapacitat. 

 

El procediment del reconeixement del cent per cent de les retribucions en els supòsits 

excepcionals s’iniciarà en el moment que el membre electe així ho sol·liciti i acrediti que la seva 

situació d’IT es troba inclosa dins d’algun dels supòsits previstos en aquest Acord. 

 

Quart.- Comissió tècnica 

 

Es constituirà una comissió de caràcter tècnic que coneixerà dels processos d’incapacitat 

temporal que sol·licitin els membres electes afectats, als efectes de determinar si procedeix 

complementar fins arribar al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques per estar inclòs 

el procés d’incapacitat dins d’algun dels supòsits de l’acord tercer. 

 

En el termini màxim de tres mesos des de l’adopció d’aquest acord, les parts signaran els 

representants de la comissió i es farà la seva sessió constitutiva en la qual s’establiran les 

normes de funcionament. En qualsevol cas, les decisions adoptades per aquesta comissió tindran 

caràcter retroactiu a 1de juny de 2017. 

 

Cinquè.- Gestió de les situacions d’incapacitat temporal 

 

La corporació regularà mitjançant circular les formes i terminis d’acreditació de les situacions 

d’incapacitat temporal als efectes de l’aplicació d’aquest Acord, de tot el qual n’informarà amb 

caràcter previ a la representació sindical. 

 

Sisè.- Àmbit d’aplicació 

 

Aquest acord serà d’aplicació als membres electes al servei de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Setè.- Entrada en vigor  

 

La present regulació entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació en sessió del Ple de 

la corporació.  
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Vist l’informe de secretaria emès al respecte. 

 

Vist l’informe de la intervenció municipal. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

- Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que 

determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad 

Social y condiciones para el derecho a las mismas. 

 

-Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en 

materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social. 

 

-Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo 2º del Reglamento 

General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la 

Seguridad Social, respecto a la prestación de incapacidad laboral transitoria (incapacidad 

temporal). 

 

-Real Decreto-Ley 5/1992, de 21 de julio, de medidas presupuestarias urgentes.  

 

Vist allò que disposa l‘article 22 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local en 

concordança amb l’article 52 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- APROVAR l’acord de complementació de la Incapacitat Temporal dels membres 

electes d’acord amb el que es descriu literalment a la part expositiva. 

 

Segon.- DETERMINAR que aquest acord serà d’aplicació als membres electes al servei de 

l’Ajuntament de la Garriga, amb efectes del dia 1 de juny de 2017. 

 

Tercer.- ACORDAR la publicació de l’Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
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al tauler d’anuncis corporatiu i a la web municipal. 

 

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

necessari per a la constància i efectivitat del present acord. 

 

La Sra. Montse Llobet, regidora  de  Serveis Interns, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2561.0&en

dsAt=2659.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

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

crèdits finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS: 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.30 

 

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per import de 

67.158,88 euros de la forma següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Suplements de crèdits 

 
Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

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

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

  Total suplements de crèdit 1.461,56 

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

d’increment 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.461,56 

  Total finançament 1.461,56 

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

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

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

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

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

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

  Total crèdits extraordinaris 65.697,32 
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Finançament que es proposa: 
Romanents de Tresoreria: (um: euros) 
 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
d’increment 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 65.697,32 

  Total finançament 65.697,32 

 

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

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

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

El 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2659.0&en

dsAt=2736.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

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

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Esports  

 

ANTECEDENTS DE FET: 

 

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 
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de l’Àrea d’Esports  es vol ajudar a les persones que vulguin practicar esport i que per motius 

econòmics no puguin fer-ho 

 

Vist que l’article 12.1 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament estableix que 

prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les 

corresponents Bases Reguladores. 

 

Atès que en aquest cas concret cal inicialment procedir la aprovació de la modificació 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 selecció, 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. 

 

Vist l’informe de l’Àrea d’ Esports, de data 15 de juny de 2017. 

 

Vist l’informe de fiscalització  

 

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, 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. 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou modificada per acord del 
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Ple de data 29 de juny de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 6 de juliol 

de 2016 (en endavant l’Ordenança). 

 

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. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. APROVAR   les “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions  en règim de 

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

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

 

BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A  ESPORTISTES AMB NECESSITATS 
ECONÓMIQUES DE LA GARRIGA 

 
1.- Objecte 
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 de l’Àrea d’Esports   que tinguin com a objectiu: 
 

• Regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics a les persones amb 
necessitats econòmiques que vulguin practicar esport i estiguin empadronats a la 
Garriga. 

 
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 activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 

• Ajudar a la pràctica esportiva a  infants i joves, que visquin a la Garriga, que per 
motius econòmics no hi poden accedir. 

 
3.- Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener i  el 31d’octubre de 
l’any en curs. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los 
1.Podran  beneficiar-se d’aquestes subvencions les persones físiques que vulguin practicar 
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esport que es trobin en risc d’exclusió social 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 els requisits que tot seguit es detallen:  
 

• Estar empadronades a la Garriga 
• Tenir edats compreses entre 6 i 16 anys( ambdós incloses) 

 
 
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 
5.1.- Persones físiques 
 

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

6) Declaració de compromís d’adhesió als principis ètics i les regles de conducta 
previstes al “Reglament de codi ètic i bon govern a l’Ajuntament de la 
Garriga” 

7) Llibre de família 
8) Certificat d’empadronament 

5.2.- Documentació acreditativa: 
Es presentarà aquella documentació acreditativa obligatòria contemplada a l’article 9. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant sol·licitant i serà original o 
còpia degudament autenticada.  
 
6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar a partir del dia següent de la 
data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Les sol·licituds, juntament 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  legal 
representant de l’entitat. 
 
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.  
Es tindrà en compte l’ordre d’entrada, de les sol·licituds,  a l’hora de començar a resoldre la 
petició 
 
FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 
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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 
16.30h a 19.00h. 
També poden presentar-se les sol·licituds en qualsevol de les altres formes establertes a l'article 
16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 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.  
 
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. 
 
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 i barems d’atorgament de la subvenció 
Els imports dels ajuts no podran superar, en cap cas, l’import satisfet per la família per 
participar en l’activitat esportiva en concepte d’inscripció i, com a màxim, seran els següents: 
 

- 5 punts: 450€ 
- 4 punts: 350€ 
- 3 punts: 250€ 
- Entre 1-2punts: 150€ 

 
9.1 Els barems de puntuació per situació econòmica són els següents (fins a 5 punts ): 
 
- Igual o inferior a 250 mensuals brut/persona:5 punts 
- Més de 250€ i igual o inferior a 350€ mensuals brut/persona: 4 punts 
- Més de 350€ i igual o inferior a 475€ mensuals brut /persona: 3 punts 
- Més de 475€ i igual o inferior a 575€ mensuals brut/persona: 2 punts 
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- Més de 575€ i igual o inferior a 700€ mensuals brut/persona: 1 punts 
- Més de 700€mensuals brut/persona: 0 punts 
 
Per calcular aquest item es dividirà la quantitat d’ingressos mensuals de la família per 
cadascun dels membres que la composen 
- Documentació econòmica acreditativa- 
-Declaració de la renda corresponent a l’any anterior al sol·licitat presentada l’any en curs, ja 
sigui presentada individualment o bé conjunta del pare i de la mare. És imprescindible la 
justificació dels ingressos de cadascun, o en cas de no disposar de cap ingrés ni prestació, 
demostrar-ho mitjançant document emès pel Servei Català d’Ocupació o de l’institut Nacional 
de la Seguretat Social. 
-En cas de treball fix o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos 
anteriors a la sol·licitud on constin els ingressos percebuts 
-En cas de ser autònoms declaració de renda corresponent a l’exercici fiscal 2016 
-En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes 
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben 
-En cas de  pensionistes, certificat de la pensió. 
-Qualsevol altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts 
 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
L’import màxim serà determinat anualment en els pressupostos aprovats per l’any en curs. 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Topall económics per poder accedir als ajuts  
Les famílies amb ingressos anuals superiors a 20.000€ bruts no podran accedir al sistema 
d’ajuts 
 
12.- Ordre d’atorgament dels ajuts 
Els ajuts s’atorgaran per rigorós ordre  de les sol·licitud presentades a l’Ajuntament i fins que 
l’import de la partida econòmica anual quedi esgotada 
 
13.-  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 La Comissió qualificadora de l’Àrea d’Esports. 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la Comissió Qualificadora de 
l’Àrea d’Esports estarà format per les següents persones: 

• Regidor d’Esports 
• Tècnic d’Esports 
• Tècnica auxiliar d’Esports 

 
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. 
 
14.-  Termini de resolució i de notificació 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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 
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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, de 1 d’octubre,  del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.  
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
15.- Acceptació de la subvenció 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació pot ser tàcita  pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’indicat 
acord, sense manifestar expressament les seves objeccions.  
 
16.- Obligacions de les persones  beneficiaries 
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/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 

percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.  
 

6. 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. 

 
17.-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 "Codi ètic, qualitat democràtica 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 Codi. 
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. 
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18.- Despeses subvencionables- 
Quota d’inscripció de la temporada  al Club Esportiu. 
 
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. 
 
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 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.  

 
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 
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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.  
 
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 
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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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
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 V de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. 
 
31.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
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 
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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.  
 
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 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 

i exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta de mitjans 

habituals de difusió, per a general coneixement. 

 

El Sr. Joan Esteban, regidor d’Esports, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=2736.0&en

dsAt=3357.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents  (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

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

preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música 
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ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que actualment l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus públics pels serveis 

de l’Escola Municipal de Música (EMM), estableix, a l’Article 6, les tarifes reduïdes que 

s’apliquen a les quotes mensuals dels estudis i tallers anuals de l’EMM. 

 

Vist l’informe del director de l’EMM, amb el vistiplau de la regidora d’Ensenyament, en el qual 

fa la proposta d’unificar els criteris aplicables a totes les escoles municipals, establint que és 

necessari estar empadronat a la Garriga per tal de gaudir de les reduccions per matriculació de 

més d’un membre de la unitat familiar. 

 

Vist que, per altra banda, també proposa eliminar les reduccions per al personal de l’Ajuntament 

i els seus fills, ja que es tracta d’una reducció que resulta discriminatòria. 

 

Vist l’estudi de costos corresponent. 

 

Vista la fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.  

Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

 

Ordenança municipal P01, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de 

Música. 

 

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

 

ACORDS 
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P01, 

reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música. El text de 

l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 

 

Article 6. Tarifes reduïdes 

 

[...] 

2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 

s’especifiquen: 

 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 

cursant aquests estudis i/o tallers a l’EMM, tindrà dret a una reducció del 25% de la 

quota mensual per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud mitjançant 

presentació d’una instància. 

 

Suprimir el següent punt: 

 

b) Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 

com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 

fills. 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament l’acord provisional, 

així com el text complert de l’ordenança municipal núm. P01, durant el termini de trenta dies 

hàbils comptats des del dia següent al de l’última de les publicacions de l’anunci d’exposició en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de difusió nacional 

 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 6 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes.  

 

Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta ordenança en el supòsit que en el termini 

esmentat en el punt anterior no es presentin reclamacions, sense necessitat de nou acord plenari.  

 

Quart. Notificar aquest acord a l’Escola Municipal de Música. 
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La Sra. Meritxell Coma, regidora d’Ensenyament, 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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=3357.0&en

dsAt=3612.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor   (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s,  1 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat ) i 1 vot en contra (  ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents   

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

 

 

15.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels 

preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

 

ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que actualment l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels preus públics pels serveis 

de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD), estableix, a l’Article 6, les tarifes reduïdes que 

s’apliquen a les quotes dels cicles formatius, tallers i cursos monogràfics organitzats per 

l’EMAD. 

 

Vist l’informe de la directora de l’AD, amb el vistiplau de la regidora d’Ensenyament, en el qual 

fa la proposta d’unificar els criteris aplicables a totes les escoles municipals, establint que és 

necessari estar empadronat a la Garriga per tal de gaudir de les reduccions per matriculació de 

més d’un membre de la unitat familiar. 

 

Vist que, per altra banda, també proposa eliminar les reduccions per al personal de l’Ajuntament 

i els seus fills, ja que es tracta d’una reducció que resulta discriminatòria. 

 

Vist l’estudi de costos corresponent. 
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Vista la fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.  

Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

 

Ordenança municipal P02, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal 

d’Art i Disseny. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P02, 

reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. El text de 

l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 

 

Article 6. Tarifes reduïdes 

 

[...] 

2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 

s’especifiquen: 

 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 

cursant aquests estudis reglats i/o tallers a l’EMAD, tindrà dret a una reducció del 

25% de la quota mensual per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud 

mitjançant presentació d’una instància. 

 

Suprimir el següent punt: 
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b) Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 

com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 

fills. 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament l’acord provisional, 

així com el text complert de l’ordenança municipal núm. P02, durant el termini de trenta dies 

hàbils comptats des del dia següent al de l’última de les publicacions de l’anunci d’exposició en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de difusió nacional 

 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 6 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes.  

 

Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta ordenança en el supòsit que en el termini 

esmentat en el punt anterior no es presentin reclamacions, sense necessitat de nou acord plenari.  

 

Quart. Notificar aquest acord a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD). 

 

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

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=3612.0&en

dsAt=3645.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor   (7 CiU, 3 Acord+ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s,  1 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat ) i 1 vot en contra (  ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents   

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

 

 

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

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 

 

ANTECEDENTS  
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Vist que actualment l’Ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis 

de cursos de formació i altres activitats culturals, estableix, a l’Article 6, les tarifes reduïdes que 

s’apliquen a les quotes de les activitats formatives i cursos monogràfics organitzats per l’Escola 

Municipal d’Educació (EME). 

 

Vist l’informe de la coordinadora de l’EME, amb el vistiplau de la regidora d’Ensenyament, en 

el qual fa la proposta d’unificar els criteris aplicables a totes les escoles municipals, establint 

que és necessari estar empadronat a la Garriga per tal de gaudir de les reduccions per 

matriculació de més d’un membre de la unitat familiar. 

 

Vist que, per altra banda, també proposa eliminar les reduccions per al personal de l’Ajuntament 

i els seus fills, ja que es tracta d’una reducció que resulta discriminatòria. 

 

Vist l’estudi de costos corresponent. 

 

Vista la fiscalització prèvia d’Intervenció. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

Els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.  

Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

 

Ordenança municipal P04, reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i 

altres activitats culturals. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Article 6 de l’Ordenança municipal P04, 

reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals. El 

text de l’ordenança consta en l’expedient i, en concret, el redactat a modificar és el següent: 
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Article 6. Tarifes reduïdes 

 

[...] 

2. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes són les que tot seguit 

s’especifiquen: 

 

a) Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar 

cursant activitats formatives a l’EME, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota 

a abonar per a cadascun dels membres matriculats, prèvia sol·licitud mitjançant 

presentació d’una instància. 

 

Suprimir el següent punt: 

 

Es preveu una reducció del 25% sobre les quotes en aquests estudis i/o tallers, així 

com també en els monogràfics trimestrals, per al personal de l’Ajuntament i els seus 

fills. 

 

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament l’acord provisional, 

així com el text complert de l’ordenança municipal núm. P04, durant el termini de trenta dies 

hàbils comptats des del dia següent al de l’última de les publicacions de l’anunci d’exposició en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de difusió nacional 

 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 6 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes.  

 

Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta ordenança en el supòsit que en el termini 

esmentat en el punt anterior no es presentin reclamacions, sense necessitat de nou acord plenari.  

 

Quart. Notificar aquest acord a l’Escola Municipal d’Educació (EME). 

 

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

següent: 
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El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor   (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 1 C.U.P-PA, 1 C’s,  1 

PSC-CP i 1 SI-Solidaritat ) i 1 vot en contra (  ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents   

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

 

 

17.- Informes de l’alcaldia  
 
No hi informes per donar compte.  
 
 
18.-Mocions 
 
No se’n presenten. 
 
 
19.-Precs i Preguntes 
 

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

garantir un cabal mínim al riu Congost 

 

Atès que estem vivint una sequera excepcional que es remunta ja a una primavera molt seca. 

 

Atès que aquesta situació promet repetir-se sovint els propers anys degut al canvi climàtic. 

 

Atès en que durant aquest mes de juliol no ha baixat aigua per sobre la resclosa del centre de 

visitants degut a una captació d’aigua  d’una comunitat de regants. 

 

Per tots aquest motius formulem el següent PREC: 

 

Que aquest ajuntament prengui les mesures necessàries per a garantir un cabal mínim al riu 

Congost. Garantint que captacions d’aigua no l’assequin completament. 

 

Que s’elabori un protocol per a futures situacions extraordinàries com la que estem vivint per tal 

que es puguin actuar sobre les diverses captacions donant prioritat al pas de l’aigua per la llera 

del riu.  
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Que s’informi de la situació a l’ACA, el consorci del Besòs i se’n demani la col·laboració per a 

redactar el protocol d’excepcionalitat.  

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten  

 

Preguntes orals 

Pregunta oral  que formula  el Sr. Roger Prims,  portaveu del grup municipal de la CUP-PA: 

• En relació als 5 equips als quals faltava adjudicar les propostes per l’avanç de pla, 

quines noticies en temin?. 

• Ens agradaria més concreció en relació a la marca la Garriga , terminis, dotació, qui 

participa al disseny de la marca, etc.  

• On es pot consultar el llistat de les persones mereicxedores de la medalla d’honor de la 

Garriga?  

• En relació a les obres del carrer Banys, s’han endarrerit? Potser valdria la penar haver-

les endarrerit perquè només hi ha les tanques posades i ara hi ha la Festa Major i no 

sabem si hi haurà acceptació en relació a la Festa Major o serà una nosa. Què tenen 

previst? 

 

Pregunta oral  que formula  el Sr. Àlex Valiente,  portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

• Referent al conflicte laboral amb l’empresa de neteja viària que ha aparegut als mitjans 

de comunicació en els darrers dies. Concretament a un treballador se li està negant un 

dret fonamental. Volem saber què està fent l’ajuntament tenint en compte que és un 

treballador d’una concessió municipal. 

• En segon lloc dir que durant el plenari anterior es va denunciar un comentari sexista que 

es va fer al plenari, del qual vaig demanar disculpes, perquè en part va ser culpa meva i  

també d’un altre regidor i  la Sra. alcaldessa va demanar que es retirés.  Ara vull dir que 

des de la CUP fa cinc mesos que es va denunciar que hi havia un anunci sexista a 

l’accés de la Garriga, a la carretera de l’Ametlla  i encara està allà. Volem saber si, amb 

tanta efectivitat, es farà alguna cosa amb aquest anunci. 

 
 

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/408181b15d512bbf015d650ae6b40015?startAt=3693.0 

 

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 hores i dinou. minuts, del qual com a 

Secretari (e.f) dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari (e.f) 
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