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

27 DE SETEMBRE  DE 2017 

 

La Garriga, vint-i-set de setembre 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) 

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. 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: 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU)  

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

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

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 100  corresponent  al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017. 

2. Determinació de les festes de caràcter local per l’any 2018. 

3. Acord d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. 

4. Aprovació del compte general 2016. 

5. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits de l’OAMC Capítol I del pressupost 

de despeses. Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals. 

6. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit de l’Ajuntament de la Garriga. 

7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit de l’OAMC. 

8. Informes de l’alcaldia. 

 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 100   corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017 

 

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

l’acta  núm. 100  corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017. 

 

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

següent: 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=14.0&ends

At=79.0 

 

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

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

corporació, aprova l’acta  núm. 100  corresponent   al ple ordinari de 26 de juliol  de  2017. 

 

 

2. Determinació de les festes de caràcter local per a l’any 2018 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=14.0&endsAt=79.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=14.0&endsAt=79.0
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ANTECEDENTS 

 

Vist que s’ha rebut comunicació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya en relació a la necessitat que els ajuntaments fixin les dues festes locals per a l’any 

2018. 

 

Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, 

dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat de Catalunya on 

s’estableix  que aquestes dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i 

Ocupació a proposta dels municipis respectius, mitjançant acord adoptat pel Ple de 

l’Ajuntament d’acord amb el que estableix l’article 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de juliol. 

 

Vist que es va publicar al DOGC número 7381 de 31 de maig de 2017, l’Ordre TSF/101/2017, 

de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 

l‘any 2018, i on s’estableix que els ajuntaments proposaran dues festes locals que no poden 

escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius  que  es relacionen a l’esmentada 

ordre. 

 

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

 

ACORD 

 

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

 

 Dia  21 de maig de 2018 

 Dia  3 d’agost de 2018 

 

Segon. Donar compte del present acord a  la Direcció dels  Serveis Territorials  del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

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: 
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http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=79.0&ends

At=338.0 

 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,  1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), i 1 vot en contra (PSC-CP), dels 15 membres assistents, essent 17 

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

 

 

3. Acord d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions  

 

ÀREA FUNCIONAL: Societat del Coneixement / secretaria 

 

ANTECEDENT. 

 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té 

atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió de 

la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de 

comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.  

 

II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 

conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es  portarà a 

terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  conjuntament amb tots 

aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi 

adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.  

 

III. Vist l'interès de l’Ajuntament de la Garriga d’adherir-se al citat conveni i que l’any 2018 

preveu una despesa estimada de 75.000€ per a la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions. 

 

IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=79.0&endsAt=338.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=79.0&endsAt=338.0
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Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de 

cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 

205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords 

entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 

 

Vist l’informe favorable a la proposta del tècnic d’informàtica ja que aquesta compra agregada 

ha comportat una rebaixa molt considerable en els costos  per aquest concepte. 

 

Vist l’informe jurídic de la secretaria en relació a la seva adequació a la normativa vigent i els 

requisits que cal complir. 

 

Vista la fiscalització prèvia de la intervenció 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

 Articles 10, 23, 89, 111 i 138 i disposició addicional segona 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. 

 Article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Garriga al conveni de col·laboració subscrit el 

6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 

contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex 

I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 

 

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 

l’Ajuntament de la Garriga pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a 
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la notificació de la seva aprovació. 

 

Segon. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, 

indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de la Garriga, puguin obtenir de 

qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, 

aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la 

consulta telemàtica de l’esmentada informació. 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 

d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 

o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, 

ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació. 

 

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 

primer. 

 

Tercer. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar a la 

contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà 

d’un import de 75.000, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar amb una “X” 

el/s lot/s objecte d’adhesió): 

 

Adhesió Lot Import/any (€) 

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 55.000€ 

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 20.000€ 

Total 75.000€ 

 

Quart. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària 

suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació 

centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el 

pressupost municipal. 

 

Cinquè. Facultar àmpliament i expressa a Meritxell Budó i Pla, Alcaldessa-Presidenta, en 

representació de l’Ajuntament de la Garriga per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions 

necessàries per executar els presents acords. 

 



1046-v1 
 

7 

p.o. 27/09/17 
 
 

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

La Sra. Neus Marrodán, regidora  de societat del coneixement, 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/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=338.0&end

sAt=540.0 

 

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

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

corporació, aprova la proposta d’acord.  

 

 

4. Aprovació del Compte General. Exercici 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. En data 8 de maig de 2017 l’Alcaldia-Presidència va resoldre iniciar la tramitació 

administrativa del compte general i sol·licitar a la Intervenció la confecció del compte general i 

l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu. 

 

Segon. En data 22 de maig de 2017 la Intervenció municipal va emetre informe favorable relatiu 

al Compte general de la corporació i del seu Organisme autònom de Mitjans de Comunicació 

corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les següents: 

 

Ajuntament 

 

 L’Entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no 

corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un 

estalvi de 4.708.680,02 euros ((Patrimoni net + passiu no corrent) – Actiu no corrent) 

(Fons de maniobra). 

 

 L’Entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=338.0&endsAt=540.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=338.0&endsAt=540.0
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per a despeses generals de 4.592.737,57 euros. La gestió de la tresoreria presenta un 

superàvit anual d’1.570.078,03 euros.  

 

 La gestió pressupostària de l’Entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 

2.349.134,98 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 85,76% i 

d’ingressos del 92,92 %. 

 

OA Mitjans de Comunicació 

 

 L’Organisme Autònom presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius 

no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un 

estalvi de 156.646,23 euros ((Patrimoni net + passiu no corrent) – Actiu no corrent) 

(Fons de maniobra). 

 

 L’Organisme autònom presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de 

tresoreria per a despeses generals de 147.317,79 euros. La gestió de la tresoreria 

presenta un dèficit anual de 3.608,41 euros.  

 

 La gestió pressupostària de l’Organisme autònom mostra un resultat pressupostari 

ajustat de 9.589,93 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 93,18% i 

d’ingressos del 98,36 %. 

Aplicació de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i suficiència financera 

 

 En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de 

l’Ens local i de l’Organisme autònom, aquest presenta una capacitat de finançament 

consolidada d’1.538.429,00 euros, un incompliment de la regla de la despesa 

consolidada de -494.556,00 euros, una ràtio de deute viu del 12,30% i un PMP 

consolidat del darrer trimestre de 2016 de -11,16 dies. 

 

 En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases 

d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de 

comptabilitat. 
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Tercer. En data 2 de juny de 2017 l’Alcaldia-Presidència va convocar la Comissió Especial de 

Comptes. 

 

Quart. En data 19 de juny de 2017 va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes i es va 

dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la Corporació l’aprovació del Compte general. 

 

Cinquè. En data 7 d’agost de 2017 la Secretaria municipal va certificar que el Compte general 

es va exposar al públic durant el termini  de quinze dies i vuit dies més al BOP de Barcelona i al 

tauler d’anuncis i edictes i que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat 

objeccions o reclamacions. 

 

Sisè. En data 14 de setembre de 2017 l’Alcaldia-Presidència va proposar al Ple l’aprovació del 

compte general.  

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el Compte general d’aquesta Corporació 

i del seu Organisme Públic. 

 

El Compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 

complementària i annexos. 

 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de 

l’actual exercici. 

 

Els estats i compte anual de l’exercici pressupostari 2016 s’ha sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 19 de juny de 

2016. Exposat el Compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 

data 22 de juny de 2017 (CVE-Núm. de registre: 022017012036), pel període reglamentari, no 

s’hi ha formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 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, la instrucció de comptabilitat 
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per a l’administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 

contingut, l’Alcaldia-Presidència  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats 

pels següents documents comptables:  

 

Ajuntament de la Garriga 

 

 Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 49.417.077,14 euros, 

respectivament, i un fons de maniobra de 4.708.680,02 euros. 

 Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat 

net de l’exercici d’1.270.446,26 euros. 

 Liquidació del pressupost. En tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 

d’1.884.055,63 euros, unes obligacions pendents de pagament d’1.445.949,18 euros i un 

resultat pressupostaria ajustat de 2.349.134,98 euros. 

 Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es 

parteix d’un patrimoni net de 43.324.899,26 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni 

net de 44.854.407,06 euros. 

 Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en 

l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 3.274.177,54 euros i s’arriba 

a unes existències finals de 4.844.255,57 euros. 

 La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, 

en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 

 

Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació 

 

 Balanç de situació. En tancar l’exercici hi ha un actiu i un passiu de 162.416,70 euros, 

respectivament, i un fons de maniobra de 156.646,23 euros. 

 Compte de resultat econòmic patrimonial. El qual en tancar l’exercici presenta un resultat 

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

13.148,03 euros, unes obligacions pendents de pagament de 2.957,05 euros i un resultat 

pressupostaria ajustat de 9.589,93 euros. 

 Estat de canvis del patrimoni net. Mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es 

parteix d’un patrimoni net de 142.324,42 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net 

de 153.088,26 euros. 

 Estat de fluxos d’efectiu. El qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en 

l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 87.185,18 euros i s’arriba a 

unes existències finals de 83.576,77 euros. 

 La memòria. Document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, 

en el compte de resultat econòmicopatrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost. 

 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

 

 Les actes d’arqueigs de les existències en caixa a fi d’exercici de l’Ajuntament i de 

l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació;  

 Les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’Ajuntament  i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, a fi 

d’exercici, agrupats per nom o raó social de l’entitat financera, adjuntant el corresponent 

estat de conciliació, autoritzat per la Intervenció, com a òrgan que té atribuïda la funció de 

comptabilitat. 

 Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la Corporació i de l’OA de Mitjans de Comunicació, 

esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord 

amb el que determinen els articles esmentats en la part expositiva. 

 

El Sr. 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/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=540.0&end

sAt=659.0 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=540.0&endsAt=659.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=540.0&endsAt=659.0
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El Ple de l’Ajuntament per  11 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, i 1 SI-Solidaritat), i  4 

abstencions (2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 1 ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 els 

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

 

 

5. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdits finançats amb 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.04 

 

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 

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 el següent 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de suplement de crèdit, per import de 1.178,41 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

Suplements de crèdits 
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Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

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

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

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

- 2017.200.92000.13004 OAMC.Personal Laboral.Triennis 37,81 

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

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

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

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

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

- 2017.200.92001.13004 OAMC.Personal Laboral.Triennis 3,65 

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

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

  Total suplements de crèdit 1.178,41 

 

Finançament que es proposa: 

Romanents de Tresoreria: (um: euros) 

 

Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
d’increment 

- 2017.200.87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.178,41 

  Total finançament 1.178,41 

 

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

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

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

El Sr. 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: 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP 
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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.  

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=659.0&end

sAt=732.0 

 

 

6. 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 2017.40 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdit extraordinari, per import de 187.969,00 euros de la forma 

següent: 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=659.0&endsAt=732.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=659.0&endsAt=732.0
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Despeses que cal finançar: 

 

Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció RF Proposta 
consignació 

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

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

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

5 
18.500,00 

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

5 
2.000,00 

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

    Total crèdits extraordinaris 47.000,00 

 

Finançament que es proposa: 

 

Romanents de Tresoreria: (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 47.000,00 

  Total finançament 47.000,00 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Suplements de crèdits:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Proposta 
consignació 

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

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

 202 31100 21300 Reparació i manteniment maquinària 3500,00 

 202 31100 22606 Cursos 6.510,00 

 202 31100 22799 Campanyes i plagues 3.000,00 

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

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

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

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

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

 
302 92000 15100 

SEI.P.Funcionari.Incentius rendiment.Hores 
extraordinàries 

3.500,00 

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

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

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

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

 304 43110 22616 Promoció i desenvolupament econòmic 6.000,00 

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

2017/2/403/7 403 92000 63201 Millores i manteniment dependències municipals 10.418,00 
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 205 34000 22799 Despeses vàries.Treballs realitzats empreses i prof 1.000,00 

    Total suplements de crèdits 140.969,00 

 

Finançament que es proposa: 

 

Romanents de Tresoreria: (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2017.301.87000 Romanent tresoreria despeses generals 140.969,00 

  Total finançament 140.969,00 

 

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

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

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

El Sr. Calatrava, regidora  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/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=732.0&end

sAt=947.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP 

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

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

 

 

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

Autonòm Local de Mitjans de Comunicació de la Garriga 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria  

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=732.0&endsAt=947.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=732.0&endsAt=947.0
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ANTECEDENTS 

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2016.05 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb 

romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 22.293,00 euros de la forma 

següent: 

 

Suplements de crèdits 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Suplements de crèdits:(um: euros) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.22699 Ràdio.Estructura 1.200,00 

  Total crèdits extraordinaris 1.200,00 

 

Crèdits extraordinaris 
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Crèdits extraordinaris:(um: euros) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

 2017.200.49100.62900 Substitució taula de mescles i encapsulament 21.093,00 

  Total crèdits extraordinaris 21.093,00 

 

Finançament que es proposa: 

 

Incorporació de romanent: (um: euros) 
 

Projecte 
despesa 

Concepte d’ingrés Descripció Augment de les 
previsions 

 2017.200.87000 Romanent per a despeses generals 22.293,00 

  Total previsió  22.293,00 

 

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

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

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més oportú. 

 

El Sr. Calatrava, regidora  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/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=947.0&end

sAt=1034.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP 

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

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

 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=947.0&endsAt=1034.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=947.0&endsAt=1034.0
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8.- Informes de l’alcaldia  

 

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/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=1034.0 

 

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  dinou hores i vint-i-sis minuts, del qual com a 

Secretari (e.f) dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari (e.f) 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15e7f5e75015ea4398e9a008c?startAt=1034.0
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