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

25 D’OCTUBRE  DE 2017 

 

La Garriga, vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU)  

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP)  

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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

 

Excusen la seva assistència: 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

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

 

1.-Aprovació  de l’acta  núm. 101  corresponents  al ple ordinari de 27 de setembre de  

2017.- 

2.-Aprovació definitiva pla d’usos de can Luna.- 

3.-Aprovació de la revisió de preus del contracte  GSP neteja viària.- 

4.-Aprovació Bases reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a les activitats econòmiques que fomentin l’ocupació estable al municipi de 

la Garriga.- 

5.-Aprovació Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al transport per la 

gent gran.- 

6.-Aprovació Expedient de baixa de drets exercicis tancats.- 

7.-Aprovació Expedient d’establiment de preu públic per la venda de llibres editats per 

l’Ajuntament.- 

8.-Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat suplements de crèdit. 

9.-Aprovació inicial modificació ordenances 2018.- 

10.-Aprovació del Protocol d’abordatge de les violències masclistes de l’Ajuntament de la 

Garriga.- 

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

trimestre del 2017.- 

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

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

mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al quart trimestre del 2016.- 

13.-Donar compte informe de fiscalització 4/2017 Gestió recaptatòria Sindicatura de 

Comptes.- 

14.-Donar compte línies fonamentals del pressupost exercici 2018.- 

15.-Informes de l’alcaldia.- 

16.-Mocions.- 

17.-Precs i preguntes.- 
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Prèvia de la Sra. alcaldessa 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=54.0&endsA

t=272.0 

 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 101   corresponent   al ple ordinari de 27 de setembre  de  

2017 

 

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

l’acta  núm. 101  corresponent   al ple ordinari de 27 de setembre  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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=272.0&ends

At=306.0 

 

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

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

els de dret i de fet de la corporació, aprova l’acta  núm. 101  corresponent   al ple ordinari de 27 

de setembre  de  2017. 

 

 

2.-Aprovació definitiva pla d’usos de can Luna. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme  

 

ANTECEDENT. 

 

Vist que per acord de la junta de govern  de data 17 de juliol de 2017 es va aprovar inicialment 

el Pla Especial Urbanístic d’usos de Can Luna,  redactat i formulat pels Serveis Tècnics 

Municipals. 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=54.0&endsAt=272.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=54.0&endsAt=272.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=272.0&endsAt=306.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=272.0&endsAt=306.0
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Vist que el  4/08/2017 es va sotmetre el Pla aprovat a informació pública durant el termini d'un 

mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  i en el diari ARA, 

així com en la web municipal en la que es va donar a conèixer el projecte,   no  havent-se 

formulat les al·legacions segons consta en el certificat de Secretaria de data 2/10/2017. 

 

Vist que es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, al 

Departament de Cultura i a l’ACA. 

 

Vist que el 9/10/2017 es va rebre informe favorable de la CTUB adoptat en sessió de data 

5/10/2017 amb una prescripció i diverses recomanacions d’aclariments. 

 

Vist que en data 2 d’octubre de 2017 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va informar 

favorablement en relació amb afectacions mediambientals, amb l’abastament i el sanejament. 

 

Vist que en data 6 d’octubre de 2017 els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya van informar favorablement el Pla Especial d’Usos de 

Can Luna. 

 

Vist que els Serveis Tècnics Municipals han modificat el projecte de PE per a la seva aprovació 

definitiva en el que s’han incorporat la prescripció i recomanacions de l’acord de la CTUB 

segons consta en el document de PE. 

 

Vist que consta a l’expedient informe del tècnic redactor de data 16 d’octubre de 2017 segons el 

qual les modificacions introduïdes no comporten cap canvi substancial respecte del document de 

pla especial que es va aprovar inicialment i,  per tant, no procedeix sotmetre’l novament a 

informe de la CTUB ni a  nova informació pública en d’acord amb el que es regula als articles  

87 del TRLU i 112 del RLU. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

La Legislació aplicable ve determinada per: 

 

— Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 
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— Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme de 

Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en tot el que no s'oposi al que es 

disposa en el Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost). 

— La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b), c) i d) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 

locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

— El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local. 

 

Atès que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 16 

d’octubre de 2017, es proposa al Ple l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic d’Usos de Can Luna,  la finalitat del 

qual  és concretar els usos de l’equipament de Can Luna complint amb l’article 37 del Pla 

General  amb les modificacions resultants de l’informe de la CTUB adoptat en sessió de data 

5/10/2017. 

 

Segon. Remetre, en el termini d'un mes des de l'adopció de l’acord d'aprovació, la 

documentació del Pla Especial Urbanístic aprovat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona, a l'efecte d'informació, coordinació i arxiu d’acord amb el que determina l’article 88 

del TRLU tenint en consideració que aquest lliurament és condició per a la publicació de l'acord 

d'aprovació definitiva d'aquest pla en compliment de l’article 107.5 del TRLU. 

 

Tercer. Publicar l'acord d'aprovació definitiva, juntament amb les Normes urbanístiques del Pla 

Especial Urbanístic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’acord amb el que 

determina l’article 107 del TRLU. 

 

La Sra. Neus 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=306.0&ends

At=431.0 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

3.- Aprovació de la revisió de preus del contracte  GSP neteja viària 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

1.- En data 28 d’abril de 2010 el Plenari de l’Ajuntament, va adjudicar el contracte per a la 

gestió del servei de neteja viaria de la Garriga, a l’empresa Cespa SA. 

 

2.- En data 1 de maig de 2010 es va procedir a la signatura del contracte en el que s’establia que 

el termini d’execució del mateix era de vuit anys, amb un preu d’adjudicació de 404.825,74 IVA 

inclòs 

 

3.- En data 21 de juliol de 2017, l’empresa adjudicatària presenta un escrit (núm. d’assentament 

E/4191/2017.), mitjançant el qual sol·licita la revisió de preus del servei de neteja viària segons 

l’IPC interanual del període comprès entre els mesos d’abril 2016 a abril de 2017, fixat per 

l’Institut Nacional d’Estadísitca en un 2,6 %. 

 

4.- La clàusula 38a. del plec de clàusules administratives particulars que van regir la 

contractació del servei de neteja viària, es contempla que el cost del servei s’actualitzarà cada 

any en funció de l’evolució de l’IPC, concretament diu: 

“La revisió de preus del contracte tindrà lloc segons allò previst a la Llei de contractes del sector 

públic. L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que es procedeixi a la revisió dels preus de la 

concessió d’acord amb la variació interanual experimentada per l’IPC que fixa l’Institut 

Nacional d’Estadística  o òrgan que el substitueixi referida al mes anterior a l’inici del servei o 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=306.0&endsAt=431.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=306.0&endsAt=431.0
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al de la darrera revisió aplicada, d’acord amb la formula següent: 

  

Pn = Pn-1 X IPC n-1 

 

On: 

Pn = nou preu unitari del servei 

Pn-1 = preu unitari anterior a la revisió 

IPC n-1 = Variació interanual de l’índex general estatal de preus al consum definitiu, referida al 

mes anterior a l’inici del servei o al de l'última revisió 

 

El contractista haurà de sol·licitar la revisió de preus per escrit dirigit a l’Alcaldia, acompanyada 

dels documents oficials que justifiquin els coeficients aplicats (...). 

 

5.- En data 31 d’agost de 2017 el tècnic assessor de via pública, responsable del contracte, va 

emetre informe favorable a la revisió de preus. 

 

6.- L’import anual del contracte després de la revisió de preus proposada ascendeix a 

460.701,02 euros (amb el 10% de l’IVA corresponent inclòs) essent l’import anual sense IVA 

418.819,10 euros. 

 

7.- La secretaria i la intervenció han emès els informes corresponents 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Articles 77 i 79 de la llei  30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa 

a la revisió de preus 

 

Disposició addicional segona de la llei  30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic pel que fa a l’òrgan competent. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió de neteja viaria de la Garriga, 
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d’acord amb el coeficient de revisió de 2,6% que s’aplicarà a les factures mensuals registrades a 

partir de la data de l’aprovació del present acord i fins a la finalització del contracte el maig del 

2018. 

 

Segon.- Establir que el preu del contracte per l’anualitat compresa entre el dia 1 de maig de 

2017 fins el dia 1 de maig de 2018 serà de 460.701,02 euros IVA inclòs, amb una mensualitat de 

38.391,75 euros  

 

Tercer.- Reconèixer que la revisió de preus s’aplicarà des del dia 1 de maig de 2017 i que per 

tant s’abonarà al concessionari la diferència del preu des d’aquesta data i fins a l’aprovació pel 

Plenari del present acord. 

 

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de  307.134,01 euros IVA inclòs per l’anualitat 2017 

(mensualitats de maig a desembre) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 403 16300 22700 del 

pressupost municipal vigent. 

 

Cinquè.- Notificar a CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA, 

adjudicatari del contracte, el present acord 

 

Sisè. Notificar el present contracte al Registre Públic del Contractes. 

 

El Sr. Joan Esteban, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=431.0&ends

At=713.0 

 

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

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

de la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4.- Aprovació Bases reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a les activitats econòmiques que fomentin l’ocupació estable al municipi de la 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=431.0&endsAt=713.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=431.0&endsAt=713.0
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Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Promoció econòmica/SLO 

 

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 

de l’Àrea de Promoció Econòmica- Servei Local d’Ocupació (SLO), es vol fomentar 

projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat fomentar, entre les 

empreses, i comerços, entitats  sense afany de lucre, societats civils privades del municipi, la 

generació d’ocupació estable (incentivant la contractació indefinida de treballadores i 

treballadors). 

 

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

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

d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores. 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

d’aquestes Bases Reguladores. 

 

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

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

relativa a les subvencions i els ajuts públics. 

 

Vist l’informe de fiscalització 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

data 6 de juliol de 2016  

 

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

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

la LGS. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent 

 

ACORD: 

 

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

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

d’interès públic o social que tinguin per finalitat el foment de la contractació estable al municipi 

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

 

“BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE  

FOMENTIN L’OCUPACIÓ ESTABLE AL MUNICIPI 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 de 

la Garriga, a través del Servei Local d’Ocupació, per impulsar la generació d’ocupació estable 

(incentivant la contractació indefinida de treballadores i treballadors) i destinades a finançar  

projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
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 La contractació laboral de nou personal resident a la Garriga, amb contractes 

indefinits o mitjançant la transformació de contractes temporals en indefinits, d’acord 

amb els requeriments i condicions previstes en aquestes bases. 

 

2.- Finalitat de les subvencions 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 

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

subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 

finalitat fomentar, entre les empreses (pimes i micro pimes), comerços, autònoms, cooperatives 

i entitats sense afany de lucre que tinguin establert un centre de treball al municipi, la 

contractació indefinida de noves/nou treballadores i treballadors residents al municipi, o la 

transformació de contractes temporals en indefinits. 

 

3.- Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 

projectes/activitats desenvolupats/ades en els termes que s’indiqui en la convocatòria anual. 

 

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los 

1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les pimes, micro pimes, comerços,  

autònoms, cooperatives i les entitats sense afany de lucre que realitzin un projecte generador 

d’ocupació estable, que tinguin un centre de treball a la Garriga i que hagin iniciat la seva 

activitat amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, 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: 

 1.Haver realitzat contractes laborals en els termes establerts en les condicions d'aquesta 

convocatòria respecte de les característiques generals establertes i requisits de les 

persones a contractar. 

 2. Tenir un volum de negocis anual no superior a 50 milions euros, o bé que el seu 

Balanç general anual no excedeixi de 43 milions euros.  

 3. Tenir menys de 250 treballadors en la data de sol·licitud de les ajudes i no haver 

superat aquesta xifra en els 12 mesos anteriors a aquesta data.  

 4. No estar vinculats o participats en més d'un 25% del capital per empreses que no 

compleixin els requisits establerts en els apartats 2 i 3 de la present base.  

 d'aquestes obligacions haurà d'acreditar documentalment aquesta exempció. Igualment 
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serà indispensable estar al corrent de pagament amb la hisenda municipal.  

 6. Estar en possessió de tots els permisos, llicències i autoritzacions, tant municipals 

com d'un altre caràcter, necessaris per a la seva instal·lació i funcionament.  

 7. En el cas de tractar-se d'una empresa anteriorment beneficiària de qualsevol altra 

ajuda concedida per l'Ajuntament de la Garriga, haver acreditat el compliment de les 

obligacions inherents a les mateixes.  

 8.- No haver aplicat cap Expedient de Regulació d'Ocupació d'Extinció o acomiadament 

massiu en els 12 mesos anteriors a la formalització de la contractació per la qual se 

sol·licita la subvenció.  

 

Queden excloses de les subvencions i per tant no es consideraran beneficiaris els següents: 

 Empreses que ofereixen serveis d’intermediació  d’ocupació (empreses de treball 

temporal, per exemple,...). 

 Empreses dependents o societàriament vinculades a administracions, ens u organismes 

públics. 

 Empreses que presentin serveis a l’Ajuntament de la Garriga mitjançant contractes 

administratius, i requereixen cobrir llocs de treball per donar cobertura a aquests 

serveis municipals. 

 Empreses que formalitzin un contracte per donar cobertura a una necessitat d’ús 

personal, com per exemple relacionats amb l’àmbit domèstic, assistencial o afí. 

 

Si una empresa ja ha exhaurit la subvenció màxima permesa per la contractació d’una persona, 

aquesta no podrà tornar a demanar subvenció per la mateixa persona treballadora, en cap 

altra convocatòria futura. 

 

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’apartat 5. 

 

5.- Documentació a aportar 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

 

1.- Persones jurídiques 

1) Fotocòpia del contracte laboral signat per les parts implicades d’acord amb els models 

actuals de contractes laborals vigents. 
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2) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 

3) Document actualitzat de l’alta i de la renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO) 

de la persona contractada 

4) Document acreditatiu d’una  discapacitat reconeguda del 33%  per  INSS de la persona 

contractada si és el cas 

5) Escriptura de constitució o estatuts de l’empresa, associació etc. 

6) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 

7) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

8) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 

9) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció. 

10) 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. 

11) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

12) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o 

administració, si són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000€.  

13) 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”  

14) En cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar degudament inscrites al 

corresponent Registre oficial. 

15) Full de dades bancàries on, si s’escau i s’acaba subvencionant l’activitat, es pugui fer 

la transferència  de l’import de la subvenció. 

 

2.- Persones físiques 

1) Fotocòpia del contracte laboral signat per les parts implicades d’acord amb els models 

actuals de contractes laborals vigents 

2) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 

3) Document actualitzat de l’alta i de la renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO) 

de la persona contractada 

4) Document acreditatiu d’una  discapacitat reconeguda del 33%  per  INSS de la persona 

contractada si és el cas 
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5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció. 

7) 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. 

8) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

9) 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”. 

10) Full de dades bancàries on, si s’escau i s’acaba subvencionant l’activitat, es pugui fer 

la transferència  de l’import de la subvenció. 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 

Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant o representant i serà original 

o còpia degudament autenticada. 

 

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que es 

pugui aconseguir d’ofici per la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres 

administracions, segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Un cop presentada la documentació, l’equip tècnic de valoració podrà reclamar informació 

addicional, complementària o demanar aclariments per garantir l’acompliment del marc legal. 

 

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 
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trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

de l’Ajuntament.  

 

Per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, es prendrà com a referència l’ordre de 

presentació de les sol·licituds al registre de l’Ajuntament. 

 

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

Presencialment a: 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

Plaça de l'Església, 2 

08530 La Garriga 

Tel. 93 860 50 50 

Fax. 93 871 82 81 

 

Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 

16.30h 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 

file:///C:/Users/ncalls/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/tvalls/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/67803N7D/www.lagarriga.cat
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-legal/identitat-digital/
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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 d’atorgament de la subvenció 

La concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitaran sobre la base dels principis de 

transparència i objectivitat i prèvia sol·licitud dels interessats. 

 

L’Ajuntament, després de l’avaluació i  examen  dels expedients i fins a l’esgotament del crèdit 

disponible, formularà proposta de resolució davant l’òrgan competent per atorgar la subvenció 

 

En cas que a l’hora de la resolució no existís crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds, 

es tindrà en compte l’ordre d’entrada de la petició al registre general d’entrada de documents 

de l’Ajuntament, entenen que aquesta es produirà només quan es disposi de la documentació 

complerta. 

 

La concessió dels ajuts quedarà supeditada a la disponibilitat de fons amb que comptarà cada 

convocatòria. 

El seu esgotament suposarà la desestimació d’ulteriors sol·licituds. 

 

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   

a) L’ajut s’estableix en una quantia que va en funció dels costos salarials pagats per 

l’empresa amb un màxim de 400 €  mensuals i amb una durada de 6 mesos per cada 

lloc de treball indefinit creat a temps complert o per cada transformació de contracte 

temporal en indefinit  a temps complert, que compleixi amb els requisits establerts en 

aquestes bases. 
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b) L’ajut de l’apartat anterior es podrà veure incrementat en un 25 % en el cas que la 

persona contractada pertanyi a alguns dels següents col·lectius: 

1. menors de 30 anys 

2. majors de 45 anys 

3. aturats de llarga durada  

4. víctimes de violència de gènere 

5. amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %  

6. preceptors de la renda mínima garantida 

 

La pertinença a algun d’aquests col·lectius s’haurà de justificar aportant la documentació 

necessària. 

c) L’ajut fixat a l’apartat a) es podrà incrementar amb un 15 % en el cas  que l’entitat 

beneficiària estigui en possessió del segell Pime innovadora  o realitzi la seva activitat 

principal en algun dels següents sectors: 

1. Comerç al detall 

2. Medi ambiental 

3. Social 

4. Cultural 

5. Tecnologia 

 

Els increments es podran acumular  per a un mateix contracte o transformació, de manera que 

l’import màxim de la subvenció a concedir sigui de 3.200 € per cada contractació indefinida a 

jornada completa o per cada transformació d’un contracte temporal en indefinit a jornada 

completa. 

 

a) La quantia de la subvenció es reduirà proporcionalment en funció del percentatge de 

jornada que es pacti quan els contractes es formalitzin a temps parcial. 

 

b) Aquest tipus d’ajuts queden limitats  a un màxim de 3 contractacions per empresa o 

entitat sol·licitant, sigui quin sigui el seu temps de dedicació. 

 

c) Són despeses subvencionables totes les despeses salarials (nòmines i seguretat social) a 

càrrec de l’empresa i relatius al lloc de treball creat. 
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L’import màxim per projecte serà determinat anualment en els pressupostos aprovats per l’any 

en curs i es detallarà en la convocatòria corresponent. 

 

No podran atorgar-se subvencions per import superior al pressupost esmentat. 

 

11.- Import individualitzat de les subvencions 

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 75% 

del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació 

pressupostària anteriorment fixada. 

 

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

previstes en les presents bases serà el Servei Local d’Ocupació. 

 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 

d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 Regidor/a de promoció econòmica o persona en qui delegui 

 1 dels 2 Tècnics del Servei Local d’Ocupació (S.L.O.) 

 Tècnica en promoció econòmica 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 

atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.  

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst. 

 

13.-  Termini de resolució i de notificació 

S’examinaran 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 2 mesos a comptar des 

de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en 

un termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 

previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. 

 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

14.- Acceptació de la subvenció 

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 

d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 

Aquesta acceptació haurà de fer-se en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat 

acord. Si transcorregut aquest termini no presenta cap disconformitat a través del registre 

d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’atorgament de la subvenció s’entendrà acceptat. 

 

15.- Obligacions dels beneficiaris 

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, amb la Seguretat Social i amb la hisenda local. 

 

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. 



1046-v1 
 

20 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

 

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. 

 

7. Comunicar a l’Ajuntament tota alteració de les condicions tingudes en compte per a 

la concessió de la subvenció i informar sobre si ha sol·licitat i obtingut altres 

subvencions i ajust per la mateixa finalitat. 

 

8. Comptabilitzar les despeses, els pagaments i la concessió i/o cobrament de la 

subvenció, d’acord amb la normativa vigent en cada moment en matèria comptable. 

 

9. Els beneficiaris estan subjectes a les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

16.-Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció 

Els beneficiaris de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de 

conducta previstes al "Reglament de codi ètic i bon govern a l'Ajuntament de la Garriga". 

 

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin 

explícitament, mitjançant un model normalitzat que se'ls facilitarà, l'adhesió als principis ètics i 

les regles de conducta d'aquest Reglament. 

 

Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i 

sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern. 

 

17.- Despeses subvencionables 

Seran subvencionables, els costos salarials i de seguretat social derivats de la contractació 

indefinida de treballadors o de la transformació d'un contracte temporal en indefinit, sempre 

que la contractació compleixi, entre altres, els següents requisits:  
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1.- En el cas de persones de nova contractació, la contractació haurà de ser de caràcter 

indefinit. No se subvencionaran els contractes de caràcter fix-discontinu.  

2.- En el cas de transformació de contractes temporals en indefinits, s'haurà d'acreditar el 

contracte temporal en vigor.  

3.- El treballador contractat haurà d'estar empadronat al municipi de la Garriga abans de la 

data de la contractació o de la transformació del contracte.  

4.- Els contractes podran realitzar-se a jornada completa o a jornada parcial, però sempre amb 

un mínim del 50% de jornada.  

5.- Els contractes o transformació dels contractes han d'haver-se realitzat o realitzar-se en el 

període comprès entre 1 de gener i el 30 d'octubre. 

6.- Les contractacions es formalitzaran per escrit d'acord amb el Conveni Col·lectiu aplicable i 

ha de ser objecte de comunicació a l'oficina pública d'ocupació.  

7.- Mantenir l'ocupació estable creada durant 18 mesos, com a mínim. Si abans de completar 

aquest període, el contracte de treball s'extingís, l'entitat beneficiària haurà de contractar un 

altre treballador que compleixi els mateixos requisits exigits en les presents bases per al 

treballador/a inicial, pel període que, sumat al de l'anterior contracte, completi com mínim el 

període de 18 mesos. Aquesta contractació s'haurà de realitzar en un període màxim de 2 mesos 

des de la data de la baixa del treballador contractat inicialment, no obstant aquest termini es 

podrà ampliar 1 mes més si l'entitat beneficiària acredita que ha tingut dificultats per 

contractar un altre treballador/a que reuneixi els requisits exigits per a la cobertura del lloc. 

Aquesta nova contractació, que en cap cas donarà lloc a una nova subvenció, s'ha de 

comunicar a l'Ajuntament de la Garriga en el termini màxim d' un mes comptat a partir de la 

data d'alta a l'empresa del nou treballador.  

8.- Quan el contracte se suspengui causa de situacions d'incapacitat temporal, maternitat, 

adopció o acolliment, risc en l'embaràs i altres situacions que donin dret a reserva del lloc de 

treball, l'entitat beneficiària haurà de comunicar aquesta incidència a l'Ajuntament de la 

Garriga , en el termini d'un mes. L'entitat podrà, en aquests supòsits, formalitzar un contracte 

d'interinitat amb un altre treballador/a, durant el temps que duri aquesta situació, que 

compleixi amb els requisits exigits en les presents bases reguladores per al treballador/a 

inicial. En cap cas comportarà major import de subvenció.  

 

No seran subvencionables:  

 

1.- En el cas de noves contractacions, queden excloses les contractacions realitzades amb 
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treballadors i treballadores, que en els tres mesos anteriors a la formalització de la 

contractació que es pretén subvencionar, haguessin prestat serveis a l'empresa sol·licitant.  

2.- També estan exclosos d'aquesta subvenció els contractes de treballadors/es formalitzats per 

empreses de treball temporal per a la seva cessió a una altra empresa o entitat usuària.  

3.- Els contractes fets a nom del cònjuge, descendent o parent que tinguin relació de parentiu 

per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, amb el / la empresari / ària o amb qui tingui el 

control empresarial, qui exerceixi càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans de 

administració de les empreses que tenen la forma jurídica de societat, així com la que es 

produeixi amb aquests últims.  

 

18.- 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. 

 

19.- Termini i forma de justificació 

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, a la data indicada a la 

convocatòria corresponent. 

 

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats 

que es podran trobar a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana de l’ajuntament, i revestirà la forma de: 

 

Opció A: (Per subvencions d’import superior a 3.000 €) 

 

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada 

activitat i els resultats obtinguts.  

 

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 72.2 del RLGS . 

 

3) Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu 

enregistrament. 
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4) Nòmines i els seus justificants del pagament. 

 

5) TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació. 

 

6) Número de compte on es desitja rebre l’ingrés. 

 

Opció B: (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 abreujada  justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

establert en l’article 74.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, 

aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  

3) Contracte laboral degudament signat per les parts i acreditació del seu 

enregistrament. 

4) Nòmines i els seus justificants del pagament. 

5) TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació. 

6) Número de compte on es desitja rebre l’ingrés. 

 

Si fos necessari, l’equip tècnic que gestiona les justificacions econòmiques pot demanar 

documentació complementaria. 

 

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 

1) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat/contracte. 

2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 

administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 

exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el 

cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia 

i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
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efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 

20.-  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 d’esmenar 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. 

 

21.-Publicació de les subvencions 

1.-Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat (amb 

indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 

concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els 

participants en cada projecte o programa subvencionat), conforme es vagin publicant a la Base 

de Dades Nacional de Subvencions  del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través 

de la Seu Electrònica del web municipal, o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, 

avalant el principi de transparència.  

 

2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat 

subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un 

import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona.  

 

4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de 
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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. 

 

22.- 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. 

 

23.- 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 sense que en cap cas suposin 

augment de la subvenció, i que 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. 
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import 

exigit a les presents bases. 

 

24.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 

Les subvencions que es concedeixin en ocasió de la present convocatòria seran compatibles 

amb qualsevol altres que els beneficiaris  puguin obtenir per a la mateixa finalitat i que 

provinguin d’altres organismes o institucions de caràcter públic o privat, nacionals o 

internacionals. No obstant això, l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia 

que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes atorgades per altres 

administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin el cost de l’activitat 

subvencionada és a dir, els costos laborals totals del treballador contractat durant els 18 mesos 

que cal mantenir el lloc de treball subvencionat. 

 

Sens perjudici de la declaració que sobre aquesta matèria han de presentar els sol·licitants, 

aquests queden obligats a comunicar a l’Ajuntament de la Garriga l’obtenció d’altres 

subvencions o ajudes que financen les activitats subvencionades  tant aviat com es conegui i, en 

tot cas, amb anterioritat  a la presentació de la justificació. 

 

Si de les dades aportades pel sol·licitant  amb posterioritat a la resolució de la convocatòria, o 

per aquelles que conegui l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions d’inspecció i control, 

es constatés que l’import de les subvencions excedeix del cost del projecte subvencionat, 

s’haurà de minorar a prorrata l’aportació de l’Ajuntament. 

 

Si la concessió de la subvenció s’ha efectuat en base a dades aportades pel sol·licitant sobre 

subvencions sol·licitades, i amb posterioritat a la resolució de convocatòria  es comunica la 

concessió d’una subvenció per import inferior al sol·licitat, aquest fet no  crearà cap dret a 

favor del beneficiari i no es procedirà a la revisió de l’import de la subvenció concedida per 

l’Ajuntament. 

 

25.- 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. 

 

26.- Revocació 
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1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi 

oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i les 

finalitats per a les quals foren atorgades. 

 

2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en 

qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués atorgat 

sota condició i no es compleixi. 

 

27.- 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. 

 

4.-Les empreses hauran de comunicar la seva renúncia total o parcial a la subvenció atorgada 

d’acord amb el següent: 

-Renúncia total: 

 El beneficiari de la subvenció haurà de presentar una renúncia total a l’assignació econòmica 

atorgada quan tingui lloc un acomiadament del treballador contractat amb càrrec a la 

subvenció, que sigui declarat improcedent o nul. 

-Renúncia parcial: 

a) Si es produeix un acomiadament per causes disciplinàries: 

-L’empresa disposarà de 15 dies hàbils per presentar la renúncia a l’assignació 

econòmica a l’Ajuntament de la Garriga en els casos del treballador per causes 

disciplinàries i que no hagi estat declarat improcedent. 
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-Es recalcularà la subvenció prenent la data de l’acomiadament com a data del període 

computable per al càlcul de la subvenció. 

 

b) Si es produeix una baixa voluntària de la persona contractada: 

- L’empresa disposarà de 15 dies hàbils per presentar la renúncia a l’assignació 

econòmica a l’Ajuntament de la Garriga a comptar des de la data de la baixa 

voluntària del treballador. 

- Es recalcularà la subvenció d’acord amb el període treballat 

 

28.- 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. 

 

29.-  Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el 

Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. 

 

30.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

1.-En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en 

l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de 

l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar 

aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa 

sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

2.-Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment 

a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga) 
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31 .- 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.  

 

32.- Vigència 

Aquestes bases tenen vigència  mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa”. 

 

Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix 

l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del 

ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 

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

de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 

 

El Sr. Jordi Pubill, regidor  de Promoció econòmica, Indústria i Treball, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=713.0&ends

At=937.0 

 

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

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

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

 

 

5.- Aprovació Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al transport per la 

gent gran. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea  de Gent Gran  

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=713.0&endsAt=937.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=713.0&endsAt=937.0
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ANTECEDENTS DE FET: 

 

Atès que l’àrea de Gent Gran, té entre d’altres l’objectiu de donar Suport a les persones grans en 

el desenvolupament de la seva vida diària i el foment de llur salut. 

 

Atès que un volum important de gent gran de la Garriga ha de traslladar-se a l’Hospital de 

Granollers per rebre atenció mèdica, ja que aquest és l’hospital de referència i sovint ho ha de 

fer amb transport públic, amb les despeses conseqüents, tenint en compte que moltes persones 

grans són pensionistes. 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga vol ajudar a fer front aquesta despesa mitjançant la 

subvenció del títol de transport que s’utilitza per aquest desplaçament. 

 

Vist que l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa és la 208-23102-48038 

Subvenció  targetes S2  Gent Gran i que la quantia total màxima que es dedicarà aquest any 

2017 serà de 2.000,00 €.   

 

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

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

d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores. 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

d’aquestes Bases Reguladores. 

 

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

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

relativa a les subvencions i els ajuts públics. 
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Vista la necessitat de regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, 

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

l’àrea de Gent Gran del mateix municipi, destinades a subvencionar entre el 50% i el 100% de la 

despesa  del títol de transport, la targeta S2 de l’empresa Sagalès que permet fer 10 viatges la 

Garriga-Granollers, per a  la gent gran empadronada a la Garriga.  

 

FONAMENTS JURÍDICS: 

 

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

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

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

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

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

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou modificada per acord del 

Ple de data 29 de juny de 2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 6 de juliol 

de 2016  

 

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

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

la LGS. 

 

Vist l’informe favorable de la regidoria de l’àrea de Gent Gran. 

 

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

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent 

 

ACORD: 

 

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

procediment de concurrència competitiva per al transport de la gent gran  per a l’exercici 2017 i 

següents, el text íntegre de les quals és el següent: 
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“BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL TRANSPORT DE LA GENT GRAN  

 

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 de Gent Gran destinades a finançar  el projecte que té com a objectiu: 

 Donar suport al desplaçament interurbà de la gent gran. 

 Facilitar l’atenció mèdica de les persones grans que han de desplaçar-se habitualment 

fins a Granollers. 

 Afavorir l’ús del transport públic. 

 

2.- Finalitat de les subvencions 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 

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

subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 Donar suport al desplaçament de la gent gran des de la Garriga fins a Granollers, 

mitjançant la subvenció de part o de la totalitat de la targeta S-2 (10 viatges / dues 

zones) de l’empresa SAGALÈS. 

 

3.- Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 

projectes desenvolupats durant l’any en curs. 

 

4.- Requisits de les persones beneficiàries i forma d’acreditar-los 

1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar 

l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 

prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

a) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 Estar empadronada a la Garriga  

 Tenir 65 anys o més en el moment de la sol·licitud 

 Ser pensionista per un import igual o inferior a quatre vegades  l’IPREM  de l’any de 

la convocatòria. 
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A més, altres requisits que milloren l’import de la subvenció són: 

 Disposar de certificat de disminució de l’ICASS o de Resolució favorable de la 

Dependència. 

 No disposar de carnet de conduir.  

 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 

5.- Documentació a aportar 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

1.- Persones físiques: 

 

1. DNI de la persona sol·licitant. 

2. Certificat de pensions de l’any en curs. 

3. Targeta S-2 adquirida i per a la qual se sol·licita subvenció. 

4. Certificat de Disminució o Targeta de Disminució de la Generalitat de Catalunya, si és 

el cas, amb un grau igual o superior al 33%. 

5. Resolució favorable de l’atorgament de la condició de persona amb Dependència de la 

Generalitat de Catalunya.  

6. Full de transferència bancària. 

7. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiària (inclosa a la instància-sol·licitud). 

8. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció (inclosa a la instància-sol·licitud). 

9. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció (inclosa a la instància-sol·licitud). 

10. Declaració d’adhesió als principis ètics i les regles de conducta del  “Reglament de 

codi ètic i bon govern de l’Ajuntament de la Garriga” (inclosa a la instància-

sol·licitud). 

11. Declaració de no estar inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (inclosa a la instància-

sol·licitud). 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
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Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant o representant i serà original 

o còpia degudament autenticada. 

 

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que es 

pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres 

administracions segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar a partir del dia següent de la 

data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Es tracta d’una convocatòria oberta.  

 

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 la persona interessada o per 

qui en tingui la representació legal. 

 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podrà 

trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

de l’Ajuntament.  

 

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

Presencialment a: 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

Plaça de l'Església, 2 

08530 La Garriga 

Tel. 93 860 50 50 

Fax. 93 871 82 81 

Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 

16.30h 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. 
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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 la persona 

beneficiària, 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 d’atorgament de la subvenció 

Les subvencions s’atorgaran a les persones sol·licitants un cop aplicats els criteris objectius 

determinats a la present base. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents 

criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 Persones empadronades a la Garriga 

 De 65 anys o més  

 Ser pensionista per un import igual o inferior a quatre vegades  l’IPREM  

de l’any en curs.  

file:///C:/Users/tvalls/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/67803N7D/www.lagarriga.cat
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-legal/identitat-digital/
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 Tindran dret al 50% de subvenció del cost del títol de transport S-16 de l’empresa 

SAGALÉS. 

 

A més, si les persones compleixen també els següents requisits: 

 Disposar de la valoració de persona amb mobilitat reduïda de l’ICASS o Disposar de 

Resolució favorable de persona amb Dependència de l’ICASS. 

 Tindran dret a un 25% més de subvenció. 

 

 No disposar de permís de conduir. 

 Tindran dret a un 25% més de subvenció. 

 

En cap cas es pot superar el 100% de subvenció. 

 

Es podrà gaudir de l’ajut, sempre que es reuneixin els requisits, fins a 3 vegades l’any. 

 

L’ajut es podrà sol·licitar per un sol títol de transport cada vegada, fins a 3. 

 

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. 

Per sol·licitar el 2n títol de transport, cal acreditar que s’ha exhaurit el primer. I per sol·licitar 

el tercer cal acreditar que s’ha exhaurit el segon.  

 

11.- Import individualitzat de les subvencions 

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 

100% del cost total del projecte subvencionat, i amb el límit de la consignació pressupostària 

anteriorment fixada. 

 

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 

d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 Tècnic/a de l’àrea de Gent Gran  

 Representant d’Intervenció 
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 Representant de secretaria 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 

atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.  

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst. 

 

13.-  Termini de resolució i de notificació 

S’examinaran individualment, en diferents  procediments cadascuna de les sol·licituds 

presentades dins del termini establert, i es resoldrà en actes administratius separats. 

 

Es resoldrà la subvenció en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. 

 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en 

un termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 

previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. 

 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

14.- Acceptació de la subvenció 

Les persones beneficiàries, 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.  

 

S’entendrà acceptada tàcitament si la persona beneficiària no ha manifestat la seva 

disconformitat. 

 

 

15.- Obligacions de les persones beneficiàries 

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. Les persones perceptores de la subvenció: 
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1. 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. Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

3. Estan obligades 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. Conservar els  documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 

rebuts per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 

termini de presentació de les justificacions. 

 

16.-Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció 

Les persones beneficiàries de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles 

de conducta previstes al "Reglament de codi ètic i bon govern a l'Ajuntament de la Garriga". 

 

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin 

explícitament, mitjançant un model normalitzat que se'ls facilitarà, l'adhesió als principis ètics i 

les regles de conducta d'aquest Reglament. 

 

Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i 

sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern. 

 

17.- Despeses subvencionables 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 Títol de transport “targeta S2” de la companyia Sagalés. 

 

18. Subcontractació 
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No es podran subcontractar total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 

que conformen l’execució de l’activitat subvencionada. 

 

19.- Forma de pagament 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 

del termini establert a tal efecte a la base següent, del títol de transport “targeta S2” de la 

companyia Sagalés.  

 

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.  

La presentació del títol de transport S2 adquirit serà la justificació de la despesa.  

S’aprovarà per Junta de Govern Local. 

 

21.-  Deficiències en la justificació 

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a la persona interessada 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 a la persona beneficiària 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 
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de la Seu Electrònica del web municipal, o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, 

avalant el principi de transparència.  

 

2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat 

subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un 

import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona.  

 

4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de 

les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a 

l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.  

 

5.-D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la 

Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el subministrament d'informació s'efectuarà 

mensualment.  

 

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 

Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 

de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de llurs beneficiàries. 
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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 la persona beneficiària 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 la persona beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de 

l’import exigit a les presents bases. 

 

25.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. 

 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 

el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 

Les persones beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

26.- Revocació 

1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi 

oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i les 

finalitats per a les quals foren atorgades. 

2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en 

qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués atorgat 

sota condició i no es compleixi. 

 

27.- Causes de reintegrament  
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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, caldrà reintegrar l’excés.  

2.- Així mateix, també caldrà  reintegrar la subvenció rebuda quan s’hagi percebut  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. 

 

28.- 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. 

 

29.-  Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el 

Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. 

 

30.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

1.-En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en 

l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de 

l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar 

aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa 

sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

2.-Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment 
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a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga) 

 

31 .- 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.  

 

32.- Vigència 

Aquestes bases tenen vigència  mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa.” 

 

Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província per un termini de 20 dies hàbils, i una 

referència en el DOGC, l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que 

estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 

del ROAS, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament 

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

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement 

 

La Sra. Juliet Grau, regidora  de l’àrea de  Gent Gran, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=937.0&ends

At=1231.0 

 

Després del debat les Bases queden redactades de la forma següent: 

«BASES REGULADORES  PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL TRANSPORT DE LA GENT GRAN  

 

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 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=937.0&endsAt=1231.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=937.0&endsAt=1231.0
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través de l’Àrea de Gent Gran destinades a finançar  el projecte que té com a objectiu: 

 Donar suport al desplaçament interurbà de la gent gran. 

 Facilitar l’atenció mèdica de les persones grans que han de desplaçar-se habitualment 

fins a Granollers. 

 Afavorir l’ús del transport públic. 

 

2.- Finalitat de les subvencions 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 

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

subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 Donar suport al desplaçament de la gent gran des de la Garriga fins a Granollers, 

mitjançant la subvenció de part o de la totalitat de la targeta S-2 (10 viatges / dues 

zones) de l’empresa SAGALÈS. 

 

3.- Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 

projectes desenvolupats durant l’any en curs. 

 

4.- Requisits de les persones beneficiàries i forma d’acreditar-los 

1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar 

l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les 

prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 

b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 

 Estar empadronada a la Garriga  

 Tenir 65 anys o més en el moment de la sol·licitud 

 Els ingressos de la unitat familiar han de ser igual o inferiors a quatre vegades  

l’IPREM  de l’any de la convocatòria. 

 

A més, altres requisits que milloren l’import de la subvenció són: 

 Disposar de certificat de disminució de l’ICASS o de Resolució favorable de la 

Dependència. 
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 No disposar de carnet de conduir.  

 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 

5.- Documentació a aportar 

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 

 

1.- Persones físiques: 

1. DNI de la persona sol·licitant. 

2. Certificat de pensions de l’any en curs. 

3. Targeta S-2 adquirida i per a la qual se sol·licita subvenció. 

4. Certificat de Disminució o Targeta de Disminució de la Generalitat de Catalunya, si és 

el cas, amb un grau igual o superior al 33%. 

5. Resolució favorable de l’atorgament de la condició de persona amb Dependència de la 

Generalitat de Catalunya.  

6. Full de transferència bancària. 

7. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiària (inclosa a la instància-sol·licitud). 

8. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció (inclosa a la instància-sol·licitud). 

9. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció (inclosa a la instància-sol·licitud). 

10. Declaració d’adhesió als principis ètics i les regles de conducta del  “Reglament de 

codi ètic i bon govern de l’Ajuntament de la Garriga” (inclosa a la instància-

sol·licitud). 

11. Declaració de no estar inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (inclosa a la instància-

sol·licitud). 

 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 

Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant o representant i serà original 

o còpia degudament autenticada. 

 

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que es 
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pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres 

administracions segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar a partir del dia següent de la 

data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Es tracta d’una convocatòria oberta.  

 

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 la persona interessada o per 

qui en tingui la representació legal. 

 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podrà 

trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

de l’Ajuntament.  

 

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

 

Presencialment a: 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

Plaça de l'Església, 2 

08530 La Garriga 

Tel. 93 860 50 50 

Fax. 93 871 82 81 

 

Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 

16.30h 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: 
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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 la persona 

beneficiària, 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 d’atorgament de la subvenció 

Les subvencions s’atorgaran a les persones sol·licitants un cop aplicats els criteris objectius 

determinats a la present base. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents 

criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 Persones empadronades a la Garriga 

 De 65 anys o més  

 Els ingressos de la unitat familiar han de ser igual o inferiors a quatre vegades  

l’IPREM  de l’any de la convocatòria. 

file:///C:/Users/tvalls/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/67803N7D/www.lagarriga.cat
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-legal/identitat-digital/
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 Tindran dret al 50% de subvenció del cost del títol de transport S-16 de l’empresa 

SAGALÉS. 

 

A més, si les persones compleixen també els següents requisits: 

 Disposar de la valoració de persona amb mobilitat reduïda de l’ICASS o Disposar de 

Resolució favorable de persona amb Dependència de l’ICASS. 

 Tindran dret a un 25% més de subvenció. 

 

 No disposar de permís de conduir. 

 Tindran dret a un 25% més de subvenció. 

 

En cap cas es pot superar el 100% de subvenció. 

 

Es podrà gaudir de l’ajut, sempre que es reuneixin els requisits, fins a 3 vegades l’any. 

 

L’ajut es podrà sol·licitar per un sol títol de transport cada vegada, fins a 3. 

 

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. 

 

Per sol·licitar el 2n títol de transport, cal acreditar que s’ha exhaurit el primer. I per sol·licitar 

el tercer cal acreditar que s’ha exhaurit el segon.  

 

11.- Import individualitzat de les subvencions 

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 

100% del cost total del projecte subvencionat, i amb el límit de la consignació pressupostària 

anteriorment fixada. 

 

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 

d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament i que estarà format per les següents persones: 

 



1046-v1 
 

49 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

 Tècnic/a de l’àrea de Gent Gran  

 Representant d’Intervenció 

 Representant de secretaria 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 

atribucions d’òrgans de l’Ajuntament diferents del Ple.  

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 

esgotar el crèdit total previst. 

 

13.-  Termini de resolució i de notificació 

S’examinaran individualment, en diferents  procediments cadascuna de les sol·licituds 

presentades dins del termini establert, i es resoldrà en actes administratius separats. 

 

Es resoldrà la subvenció en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. 

 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en 

un termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 

previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques. 

 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 

14.- Acceptació de la subvenció 

Les persones beneficiàries, 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.  

 

S’entendrà acceptada tàcitament si la persona beneficiària no ha manifestat la seva 

disconformitat. 

 

15.- Obligacions de les persones beneficiàries 

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 
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la subvenció. Les persones perceptores de la subvenció: 

6. 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. 

7. Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

8. Estan obligades 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. 

9. 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. 

10. Conservar els  documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 

rebuts per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 

termini de presentació de les justificacions. 

 

16.-Principis d'actuació dels perceptors de la subvenció 

Les persones beneficiàries de subvenció han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles 

de conducta previstes al "Reglament de codi ètic i bon govern a l'Ajuntament de la Garriga". 

 

Per a l'efectivitat de la subvenció, serà necessari que les persones beneficiàries manifestin 

explícitament, mitjançant un model normalitzat que se'ls facilitarà, l'adhesió als principis ètics i 

les regles de conducta d'aquest Reglament. 

 

Els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis, s'adequarà al règim d'infraccions i 

sancions previst a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern. 

 

17.- Despeses subvencionables 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 Títol de transport “targeta S2” de la companyia Sagalés. 

 

18. Subcontractació 



1046-v1 
 

51 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

No es podran subcontractar total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 

que conformen l’execució de l’activitat subvencionada. 

 

19.- Forma de pagament 

El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 

del termini establert a tal efecte a la base següent, del títol de transport “targeta S2” de la 

companyia Sagalés.  

 

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.  

 

La presentació del títol de transport S2 adquirit serà la justificació de la despesa.  

 

S’aprovarà per Junta de Govern Local. 

 

21.-  Deficiències en la justificació 

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a la persona interessada 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 a la persona beneficiària 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 
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de Dades Nacional de Subvencions  del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través 

de la Seu Electrònica del web municipal, o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, 

avalant el principi de transparència.  

 

2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat 

subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un 

import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona.  

 

4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de 

les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a 

l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.  

 

5.-D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la 

Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el subministrament d'informació s'efectuarà 

mensualment.  

 

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 

Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
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de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de llurs beneficiàries. 

 

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 la persona beneficiària 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 la persona beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de 

l’import exigit a les presents bases. 

 

25.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. 

 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar 

el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 

Les persones beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

26.- Revocació 

1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi 

oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i les 

finalitats per a les quals foren atorgades. 

 

2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en 

qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués atorgat 

sota condició i no es compleixi. 
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27.- 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, caldrà reintegrar l’excés.  

 

2.- Així mateix, també caldrà  reintegrar la subvenció rebuda quan s’hagi percebut  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. 

 

28.- 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. 

 

29.-  Infraccions i sancions 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el 

Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament. 

 

30.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

1.-En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en 

l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de 

l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar 
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aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa 

sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

2.-Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment 

a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga) 

 

31 .- 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.  

 

32.- Vigència 

Aquestes bases tenen vigència  mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa.» 

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Aprovació de l’expedient de baixa de drets exercicis tancats 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS: 

 

Primer. En data 4 de setembre de 2017, l’Alcaldia-Presidència va encarregar a la Intervenció 

municipal informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 

 

Segon. En data 4 de setembre de 2017, la Intervenció municipal va emetre informe favorable en 

relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 
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a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de fet, 

en les anotacions comptables – Total : 416,21 euros 

b) Duplicitat de les liquidacions – Total: 167.261,37 euros 

c) Baixes de drets aprovades provisionalment per Junta de Govern Local – Total: 

126.070,92 euros 

d) Prescripció dels drets reconeguts en exercicis anteriors – Total: 4.023,04 euros 

e) Liquidacions no aprovades i anotades a la comptabilitat – Total: 189 euros 

f) Antieconòmic – Total: 29,08 euros 

g) Certificat notificat i no retirat – Total: 3,25 euros 

N. Operació 
Dret 

Reconegut 

Concepte 
pressupostari 

Descripció concepte Exercici Import 
Import a 
donar de 

baixa 
Justificació de la baixa 

120140007755 2014 403 33600 T01.Taxa ocupació via pública 2014 9,72 9,72 ANTIECONOMIC 

120160001580 2016 401 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2016 4,40 4,40 ANTIECONOMIC 

120160003052 2016 401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2016 2,85 2,85 ANTIECONOMIC 

120160001595 2016 401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2016 2,85 2,85 ANTIECONOMIC 

120150002506 2015 401 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2015 4,63 4,63 ANTIECONÒMIC 

120150002509 2015 401 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2015 4,63 4,63 ANTIECONÒMIC 

120140010314 2014 205 34300 P03.PP.Activitats físiques i esportives 2014 25,00 25,00 DUPLICITAT 

120160004183 2016 100 32500 T10.Taxa expedició documents administratius 2016 36,85 36,85 DUPLICITAT 

120140002879 2014 304 33500 T01.Taxa ocupació via pública amb taules i cadires 2014 0,02 0,02 ERROR DECIMALS 

120150006324 2015 401 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2015 0,02 0,02 ERROR DECIMALS 

120150006335 2015 401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2015 0,01 0,01 ERROR DECIMALS 

120150003657 2015 403 30100 T15.Taxa clavegueram 2015 0,26 0,26 ERROR DECIMALS 

120150002928 2015 304 33500 T01.Taxa ocupació via pública amb taules i cadires 2015 126,56 126,56 DUPLICITAT 

120160000256 2016 403 30100 T15.Taxa clavegueram 2016 415,90 415,90 ERROR LIQUIDACIÓ/ Factura 

120160001991 2016 401 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2016 123.093,77 123.093,77 JGL  13/3/2017 

120160002305 2016 402 32900 T11.Taxa prestació serveis intervenció integral 2016 129,91 129,91 JGL 10/10/16 

120160001994 2016 401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2016 128,90 128,90 JGL 13/3/2017 

120160001131 2016 302 39901 Danys a béns públics 2016 1.453,21 1.453,21 JGL 27/2/17 

120150009587 2015 304 33600 T01.Taxa indústries al carrer i ambulants 2015 1.032,14 849,23 JGL 7/3/2016 

120150010338 2015 401 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2015 128,90 128,90 LIQUIDACIÓ NO APROVADA 

120150006146 2015 301 33901 T16.Publicitat directa bústies 2015 60,10 60,10 LIQUIDACIÓ NO APROVADA 

120160003177 2016 100 32500 T10.Taxa expedició documents administratius 2016 3,25 3,25 NO RETIRAT 

120080000119 2008 403 39900 Danys a béns públics 2008 226,76 226,76 PRESCRIPCIÓ 

120090002375 2009 200 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2009 3.582,76 3.582,76 PRESCRIPCIÓ 

120090002375 2009 200 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2009 22,10 22,10 PRESCRIPCIÓ 

120110000534 2011 200 29000 I04.ICIO.Impost construccions, instal·lacions i obres 2011 10,78 10,78 PRESCRIPCIÓ 

120110000534 2011 200 32100 T06.Taxa llicències urbanístiques 2011 27,63 27,63 PRESCRIPCIÓ 

120130010940 2013 201 34200 EMM.P01.PP 2013 52,00 52,00 PRESCRIPCIÓ 

120130009070 2013 201 34200 EMM.P01.PP 2013 64,00 64,00 PRESCRIPCIÓ 

120130004015 2013 201 34200 EMM.P01.PP 2013 37,01 37,01 PRESCRIPCIÓ 

120140000293 2014 201 45034 ENS.Gencat.EME.Formació ocupacional 2014 5.601,96 5.601,96 DUPLICITAT 

120140014839 2014 207 45000 ACP.POI.Gencat.Institut Català de les dones 2014 1.571,00 1.571,00 DUPLICITAT 

120160003091 2016 201 45030 GENCAT.Escola Bressol 2014 159.900,00 159.900,00 DUPLICITAT 

120100004243 2010 308 45085 TUP.Gencat.Actes Memòria històrica 2010 1.224,75 1.224,75 RENÚNCIA SUB.NO JUSTFIC 

Totals 298.984,63 298.801,72  
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h) Renúncia part de subvenció no justificada – Total: 1.224,75 

 

Tercer. En data 4 de setembre de 2017 el regidor d’Hisenda va proposar al Ple acordar la baixa 

de drets d’exercicis tancats. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Primer. L’article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques enuncia, entre d’altres, que les administracions públiques podran 

rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet 

existents als seus actes. 

 

Segon. L’article 59 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix, entre 

d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació o 

condonació. 

 

Tercer. L’article 66 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que 

prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant 

l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i auto 

liquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les 

devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties i el dret a obtenir 

les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i 

el reemborsament del cost de les garanties. 

 

Quart. L’article 69.2 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que la 

prescripció s’aplicarà d’ofici. 

 

Cinquè. L’article 76 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa que els 

deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per 

insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en la quantia 

procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o parcial, sempre que no es 

rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de 

prescripció, no s'hagués rehabilitat. 

 

Sisè. L’article 71 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 
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deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se totalment o parcialment per 

compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor  del mateix 

obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat tributari.  

 

Setè. L’article 75 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que els 

deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els requisits 

que en aquella es determinin. 

 

Vuitè. L’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

estableix que és competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.  

 

Per tot això,  

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, 

integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 298.801,72 euros, d’acord 

amb el detall que figura a la part expositiva d’aquesta proposta. 

 

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets relacionats 

anteriorment. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1231.0&end

sAt=1335.0 

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. - Establiment de preus públics per la venda de llibres editats per l’Ajuntament de la 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1231.0&endsAt=1335.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1231.0&endsAt=1335.0
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Garriga, i establiment de preu públic per la venda del llibre “ La Garriga, una història 

entre fogons. Receptes per parlar d’un poble”. 

 

En compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Llei 25/1998, de 13 de 

juliol, de Taxes i Preus Públics, i atenent a la Providència d'Alcaldia de data 12 de setembre de 

2017, a l'informe de Secretaria de data 12 de setembre de 2017, la Memòria 

economicofinancera, a l'Informe d'Intervenció, a les Ordenances reguladores dels preus públics i 

altres documents inclosos en l'expedient, es proposa l’establiment dels preus públics detallats a 

continuació. 

 

Aquesta Comissió, vist l'informe-proposada de Secretaria de data 15 de setembre de 2017, 

considera que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes legals citades 

anteriorment, i proposa al Ple de la Corporació, òrgan competent per a l'establiment dels preus 

públics, de conformitat amb l'article 46 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'adopció del següent 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar inicialment l'establiment de preus públics per la venda de llibres editats per 

l’Ajuntament de la Garriga d’acord amb l’estructura de costos i els criteris establerts a la 

memòria economicofinancera. 

 

Segon. Aprovar inicialment el preu públic de 15€ (IVA inclòs) per la venda del llibre “ La 

Garriga, una història entre fogons. Receptes per parlar d’un poble”. 

 

Tercer. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del 

mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 

termini de trenta dies hàbils. 

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 

municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la 

disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https:// www.lagarriga.cat. 

 

Quart. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin reclamacions 
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a l'expedient, en el termini anteriorment indicat. 

 

El Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1335.0&end

sAt=1422.0 

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

8.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit . Suplement de crèdits  

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2017.42 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1335.0&endsAt=1422.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1335.0&endsAt=1422.0
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Primer. Aprovar la proposta de suplements de crèdit, per import de 1.800,00 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Suplement de crèdit:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2017/2/203/3 2017.203.33300.62500 Teatre.Mobiliari 1.800,00 

  Total suplements de crèdit 1.800,00 

 

Finançament que es proposa: 

 

Baixes de crèdit: (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

2017/2/203/3 2017.203.33300.63900 Teatre.Teló de boca 1.800,00 

  Total baixes 1.800,00 

 

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, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1422.0&end

sAt=1486.0 

 

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

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

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

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1422.0&endsAt=1486.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1422.0&endsAt=1486.0
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9. Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 

municipals 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda   

 

El  text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 

la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 

fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb la 

ciutadania. 

 

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la llei general tributària, i  l’article 12  

del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin 

l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de 

cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 

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

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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Vistos els informes tecnicoeconòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat 

derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú 

dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 

estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 

conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2018 i 

següents., així com el seu text refós. 

 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 

ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

   Impostos 

 Ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l’impost sobre béns immobles 

 Ordenança fiscal núm. I02, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

 Ordenança fiscal núm. I03, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Ordenança fiscal núm. I05. reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys 

de naturalesa urbana 

 

   Taxes 

 Ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 

de la via pública. 
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 Ordenança fiscal núm. T02, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 

local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 

 Ordenança fiscal núm. T03. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 

vies públiques. 

 Ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o comprovació 

d’activitats comunicades. 

 Ordenança fiscal núm. T07, reguladora de la taxa del cementiri municipal 

 Ordenança fiscal núm. T11, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 

llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de 

l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 

 Ordenança fiscal núm. T15, reguladora de la taxa de clavegueram 

 

Tercer. Imposar la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles 

amb accés a la via pública i aprovar la seva ordenança fiscal núm. T17 

 

Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 

l’ordenança municipal núm. P09, reguladora del preu públic per la prestació del servei de 

teleassistència. 

 

Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou, modificades 

o derogades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i en un 

diari de premsa de difusió nacional. 

 

Setè. 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 pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
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d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1486.0&end

sAt=4276.0 

 

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

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

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

 

 

10. Aprovació del Protocol d’Abordatge de les violències  masclistes de la Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que la Garriga compta amb un Protocol d’actuació davant situacions de violència 

domèstica aprovat al març de 2004.  

 

Vist que des d’aleshores, les polítiques d’igualtat que es duen a terme des de l’Ajuntament han 

evolucionat: creació de l’Àrea d’Igualtat, aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere (2010), 

instauració del Servei d’Informació i Atenció a les Dones -SIAD- i la incorporació de nous 

agents al circuït d’intervenció. 

 

Vist que així mateix, es compta amb un nou marc legal: 

 

- Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 

reconeix que la violència masclista és una greu vulneració dels drets de les dones i un 

impediment perquè puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. 

- Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que reconeix que el 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1486.0&endsAt=4276.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=1486.0&endsAt=4276.0


1046-v1 
 

66 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 

democràcia, així com una necessitat essencial en una societat moderna que vol eradicar 

el sistema patriarcal androcèntric i sexista, tot destacant el paper de les administracions 

locals com a esferes de govern més pròximes a la població.  

 

Vist que des de l’Àrea d’Igualtat es va demanar suport a la Diputació de Barcelona, en el marc 

del Catàleg 2016, per revisar el protocol existent, adaptant-lo a la nova realitat.  

 

Atès que amb aquest suport, es va constituir una comissió de treball, integrada pels diferents 

actors que intervenen en la prevenció i l’abordatge de les violència masclistes al municipi.  

 

Vist que el model d’intervenció del Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de la 

Garriga  busca l’abordatge coordinat i interdisciplinar, coneixent a fons la problemàtica,  per 

prevenir-la, detectar-la i abordar-la amb la major coherència per part de professionals, serveis i 

institucions del circuït. 

 

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

 

ACORDS: 

1. Aprovació del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes de la Garriga.  

2. Notificar el present acord al Grup d’Atenció a la Víctima –Comissaria dels Mossos 

d’Esquadra de Granollers, a l’UGAP Cardedeu-la Garriga i a l’Oficina de les Dones i 

LGTBI de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.  

 

La Sra. Juliet Grau, regidora de Polítiques d’Igualtat, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4276.0&end

sAt=4757.0 

 

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

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

la corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4276.0&endsAt=4757.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4276.0&endsAt=4757.0
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11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al segon 

trimestre del 2017 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda   

 

ANTECEDENTS DE FET: 

 

Identificació de l’assumpte 

 

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

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

 

Fonaments de dret 

 

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

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

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

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

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

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

venciment de cada trimestre natural.  

 

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

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

contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017, amb el següent detall: 
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a) Execució del pressupost de despeses: 

 Crèdits inicials: 17.633.241,50 euros 

 Crèdits totals: 19.392.119,10 euros 

 Obligacions reconegudes: 6.480.744,12 euros 

 Pagaments líquids: 6.475.315,29 euros 

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

pagament: 25.444,77 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 Previsions inicials: 17.633.241,50 euros 

 Previsions definitives: 19.392.119,10 euros 

 Drets reconeguts nets: 12.887.678,13 euros 

 Recaptació líquida: 5.994.148,52 euros 

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

cobrament: 3.387.068,50 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.002.194,51 euros 

 La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,05% 

 La mitjana ponderada dels terminis és de 5,85 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 15,28% dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 11,50% dels ingressos corrents liquidats 

 

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

corrents 

   (capítols 1 a 5) 

 

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

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

desembre de 2017. 

 

h) Acta d’arqueig fins a 30 de juny de 2017: 
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 A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 4.696.565,84 euros. 

 

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

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

següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 Crèdit inicials:181.690,84 euros 

 Crèdits totals: 281.728,36 euros 

 Obligacions reconegudes: 118.702,05 euros 

 Pagaments líquids: 118.702,05 euros 

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

pagament: 0,00 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 Previsions inicials: 181.690,84 euros 

 Previsions definitives: 281.728,36 euros 

 Drets reconeguts nets: 172.389,92 euros 

 Recaptació líquida: 117.097,20 euros 

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

cobrament: 0,03euros 

 

c) Acta d’arqueig fins a 30 de juny de 2017: 

 

 A l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de període són 

79.438,80 euros. 

 

 

Tercer. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

El Sr. Calatrava, regidor  d’Hisenda, 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4757.0&end

sAt=4982.0 

 

 

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

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

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

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

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

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

a proveïdors a data 30 de juny de 2017 

 

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

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

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

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

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4757.0&endsAt=4982.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4757.0&endsAt=4982.0
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llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 

 

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

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

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

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

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

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

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

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

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que a data 30 de juny de 2017 no existeixen obligacions pendents de pagament que 

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

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

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

l’Ajuntament de la Garriga i a l’OA de Mitjans de Comunicació. 

 

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

l’Ajuntament de la Garriga és de 27,2862 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 22,5498 dies. 

 

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

l’Ajuntament de la Garriga és de 8,7925 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 6,3730 dies. 
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Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

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

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

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

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

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

comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la 

seva durada no podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció 

dels béns. En aquest cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en 

la que té lloc la conformitat de la factura. 

 

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

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

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

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

fora de termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per 

calcular la data de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de 

la factura, el nombre de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de 

conformitat, serà de 20 dies. 

 

 En el cas de les certificacions d’obra: 

 

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

conformitat de la certificació. 

 

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

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

prestació del servei. 

 

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

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

aquesta data és la data d’expedició de la certificació. 

 

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 31 de març de 2016, fer 
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constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que fa a 

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

 

 

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

635/2014 

 

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

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

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

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

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

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

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

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 

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

administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 

refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 

  

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 

informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  
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b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.  

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

 El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 

càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 

les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 

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

sostenibilitat financera.  

 

 Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

 L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 

mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  

 

 Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  

 Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  

 

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  



1046-v1 
 

75 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a 

proveïdors.  

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  

 

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 

de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.  

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 

d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 

mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 

l'Administració.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 
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correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 

cadascuna.  

 

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

resultats:  

 

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -2,32 dies. Import: 1.357.331,85 euros 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -7,45 dies. Import: 63.804,11 euros 

 

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

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

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

 

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -22,38 dies. Import: 206.925,94 euros 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -23,63 dies. Import: 669,20 euros 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 
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imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

 

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -4,97dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -7,62 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -5,07 dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda 

i Administracions Públiques.  

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:  

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

El 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4982.0&end

sAt=5091.0 

 

El Ple resta assabentat.  

 

 

13.- Donar compte informe de la Sindicatura de Comptes núm.  4/2017, relatiu a la gestió 

recaptatòria  en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants corresponent a l’exercici 2013. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4982.0&endsAt=5091.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=4982.0&endsAt=5091.0
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ANTECEDENTS  

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes relatiu a 

la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, corresponent a l’exercici 

2013: 

 

“1. Introducció 

 

1.1. Informe 

 

1.1.1. Objecte i abast 

 

La sindicatura de Compte, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord 

amb la normativa vigent i en compliment del seu programa anual d’activitats, emet aquest 

informe de fiscalització relatiu a la gestió recaptatòria dels municipis de Catalunya amb una 

població entre 5.000 i 20.00 habitants segons el padró municipis de l’any 2013. 

 

L’objecte del treball ha estat la fiscalització de la gestió recaptatòria desenvolupada en 

l’exercici 2013, pels cent quaranta-set municipis inclosos en el tram de població indicat, dels 

seus tributs propis i dels ingressos derivats de la imposició de multes i sancions, sense perjudici 

de comprovacions i anàlisis realitzades sobre operacions d’exercicis anteriors, i també dels 

exercicis 2014 i 2015. 

 

La finalitat ha estat analitzar el model de gestió recaptatòria dissenyat per cada entitat i la seva 

adequació a la legalitat i, al mateix temps, avaluar el sistema de control intern de l’entitat en 

relació amb les diferents fases del procediment de recaptació, valorar la fiabilitat  i integritat 

de la informació comptable en relació amb la gestió recaptatòria i la racionalitat dels drets 

pendents de cobrament. 

 

Donada la magnitud de l’abasta del treball, la fiscalització del procediment de recaptació s’ha 

centrat en dues figures tributaris pròpies dels municipis,: l’impost sobre béns immobles, en la 

modalitat de naturalesa urbana (IBI-U) i l’impost sobre vehicles detracció mecànica (IVTM). 

Aquests tributs s’han considerat bons representants del model de gestió recaptatòria de cada 

municipi, model que ha determinat l’extensió de les proves realitzades en cada cas. 
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L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat als aspectes esmentats en els paràgrafs 

anteriors. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’aquest context, ni 

extrapolar-se a la resta de l’activitat comptable desenvolupada pels ajuntaments durant el 

període examinat. 

 

En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions pels incompliments i les 

anomalies detectades en el decurs del treball com les recomanacions i mesures a emprendre 

per millorar la gestió recaptatòria. 

 

1.1.2. Metodologia 

 

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals de 

fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de 

compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències suficients i 

adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 

 

Per a l’execució del treball s’han utilitzar els comptes generals lliurats per cada ajuntament 

objecte de fiscalització i la informació i documentació aportades durant el transcurs de la 

fiscalització mitjançant la plataforma web habilitada per a aquesta finalitat. 

 

(.../...) 

 

No han estat objecte d’anàlisi, per no estar integrades en la funció de recaptació, les activitats 

relacionades amb la gestió i inspecció tributària ni les relacionades amb la potestat 

sancionadora. 

 

1.2. Ens fiscalitzats 

 

1.2.1. Antecedents (.../...) 

 

De la informació que consta en el Compte general de les corporacions locals, s’han obtingut 

els drets reconeguts nets dels capítols d’ingressos 1,2 i 3, els cobraments i els saldos 

pressupostaris pendents de cobrament a 31 de desembre del 2013, desglossat entre l’exercici 

corrent i els exercicis tancats. Es poden consultar en els quadres 72 i 73 de l’annex 4.2 per 
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cada un dels ajuntaments. 

 

(.../...) 

 

Quadre 72. Percentatge de cobrament d’ingressos dels capítols 1 a 3 

 

La Garriga 

Població 2013: 15.586 

 

Liquidació d’ingressos d’exercici corrent 2013 (capítols 1, 2 i 3) 

Drets reconeguts nets: 10.738.065,03 euros 

Cobraments: 9.409.726,14 euros 

Percentatge: 88% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 1.328.338,89 euros 

 

Liquidació d’ingressos d’exercicis tancats (capítol 1, 2 i 3) 

Saldo inicial de drets +/- modificacions – anul·lacions i cancel·lacions: 2.446.737,58 euros 

Cobraments: 784.424,57 euros 

Percentatge: 32% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 1.662.313,01 euros 

 

Liquidació d’ingressos total (exercici corrent + exercicis tancats) 

Drets reconeguts nets: 13.184.802,61 euros 

Cobraments: 10.194.150,71 euros 

Percentatge: 77% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 2.990.651,90 euros 

 

(.../...) 

 

Quadre 73. Percentatge de cobrament d’IBI-U i IVTM (.../...) 

 

La Garriga 

 

Liquidació d’ingressos de l’exercici corrent 2013 

Tribut IBI-U 
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Drets reconeguts nets: 5.340.561,49 euros 

Cobraments: 4.870.214,03 euros 

Percentatge: 91% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 470.347,46 euros 

 

Liquidació d’ingressos d’exercicis tancats  

Tribut IBI-U 

Saldo inicial de drets +/- modificacions – anul·lacions i cancel·lacions: 742.612,05 euros 

Cobraments: 175.123,93 euros 

Percentatge: 24% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 567.488,12 euros 

 

Liquidació d’ingressos total (exercici corrent + exercicis tancats) 

Tribut IBI-U 

Drets reconeguts nets: 6.083.173,54 euros 

Cobraments: 5.045.337,96 euros 

Percentatge: 83% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 1.037.835,58 euros 

 

Liquidació d’ingressos de l’exercici corrent 2013 

Tribut IVTM 

Drets reconeguts nets: 1.000.091,54 euros 

Cobraments: 930.550,24 euros 

Percentatge: 93% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 69.541,30 euros 

 

Liquidació d’ingressos d’exercicis tancats  

Tribut IVTM 

Saldo inicial de drets +/- modificacions – anul·lacions i cancel·lacions: 114.470,57 euros 

Cobraments: 22.199,61 euros 

Percentatge: 19% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 92.270,96 euros 

 

Liquidació d’ingressos total (exercici corrent + exercicis tancats) 

Tribut IVTM 
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Drets reconeguts nets: 1.114.562,11 euros 

Cobraments: 952.749,85 euros 

Percentatge: 85% 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013: 161.812,26 euros 

 

(.../...) 

 

1.2.2. Activitats i organització dels ajuntament 

 

1.2.2.1 Classificació dels llocs de Secretaria i d’Intervenció (.../...) 

 

1.2.2.2. Gestió recaptatòria dels ajuntament 

 

En el quadre 74 de l’annex 4.3. es detallen els models de gestió recaptatòria que manifesten 

tenir els cent quaranta-set ajuntaments objecte de fiscalització diferenciant entre la delegació 

efectuada en voluntària i executiva i entre els tributs de venciment periòdic i notificació 

col·lectiva i els de venciment no periòdic que exigeixen liquidació o autoliquidació. 

 

(.../...) 

 

La Garriga 

 

Delegació en període voluntari 

Tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva 

IBI-U i IVTM 

 

Tributs de venciment no periòdic 

IBI-U i IVTM 

 

Multes i sancions 

Algunes 

 

Delegació en període executiu 

Tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva 

IBI-U i IVTM 
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Tributs de venciment no periòdic 

IB-U i IVTM 

 

Multes i sancions 

Totes 

 

(.../...) 

 

1.2.2.3. Acords de col·laboració: convenis i contractes 

 

Per complementar la gestió de la recaptació i ajudar a dur-la a terme els ajuntaments poden 

adherir-se a convenis de col·laboració administrativa formalitzats entre administracions, 

habilitar sistemes de col·laboració interadministrativa conforme l’article 8 del TRLRHL o bé 

contractar o fer un conveni sobre determinats serves amb empreses o entitats bancàries. 

 

Els tipus de col·laboració administrativa entre administracions dels quals es va sol·licitar la 

informació van ser els convenis formalitzats entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

(AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP); els formalitzats entre la 

FEMP i la Direcció General de Trànsit (DGT); i els altres sistemes de col·laboració 

interadministrativa previstos en l’article 8 del TRLRHL. 

 

Dins de la contractació de determinats serveis es diferencia entre els contractes per a la 

realització, com a prestació principal, de serveis, assistències, col·laboracions o, en general, 

tasques de suport per a la gestió recaptatòria de tributs, multes i sancions, dels contractes que 

inclouen com a prestació accessòria la recaptació d’un determinat tribut, multa o sanció. 

 

2. Fiscalització realitzada 

 

2.1. Retiment de comptes 

 

Les dates d’aprovació del Compte general i les de presentació a la Sindicatura de cada 

corporació, diferenciant entre aquelles que van complir el termini establert per la normativa i 

els que el varen incomplir, figuren en el quadre 75, en l’annex 4.4. de l’informe. 

 

(.../...) 
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La Garriga 

 

Data d’aprovació dins de termini: 30.07.2014 

Data d’entrada dins de termini: 16.09.2014 

 

(.../...) 

 

 

2.2. Ordenances fiscals 

 

Per poder valorar la gestió de la recaptació esmentada en l’apartat 1.1.2, s’ha considerat 

necessari analitzar la legalitat dels drets que s’han reconegut, que s’han seguit les 

prescripcions legals i que el procediment emprat per a la seva aprovació o modificació s’ajusta 

plenament al TRLRHL i als criteris jurisprudencials. 

 

L’article 15.3 del TRLRHL recull la possibilitat que les entitats locals exerceixin la seva 

potestat reguladora a través de les ordenances fiscals específicament reguladores de la gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació, o bé de les ordenances de cada tribut. 

 

Així mateix, els organisme que gestionen ingressos de dret públic per delegació d’altres ens 

també poden elaborar ordenances que continguin normes comunes, tant substantives com 

processals, que complementin les ordenances aprovades pels ens locals que han delegat les 

facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 

 

Demarcació territorial 

Barcelona 

 

Organisme 

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) 

 

Data de publicació de l’ordenança en el BOP 

12.03.2013 

 

Tipus de publicació 
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Íntegra 

 

 

2.2.1 ordenances fiscals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

 

Les ordenances fiscals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació (en endavant ordenances 

generals) serveixen per desenvolupar el que preveu la llei 58/2003, de 17 de de desembre, 

general tributària (LGT) i regular les matèries que cada ajuntament determini. 

 

Es tracta d’un exercici de potestat reguladora que no tots els ajuntaments objecte de 

fiscalització han exercit. Concretament, disposen d’ordenances generals cent deu dels cent 

quaranta-set ajuntaments fiscalitzats. 

 

(.../...) 

 

D’altra banda, per facilitar la tasca, la Diputació de Barcelona a través de l’ORGT publica 

cada any el model tipus de les ordenances generals pels municipis de la província de 

Barcelona. Concretament per a l’exercici 2013 la publicació en el Butlletí oficial de la 

Província (BOP) va ser el 28 de setembre del 2012. Cinquanta-sis dels vuitanta-sis ajuntaments 

de la demarcació territorial de Barcelona varen adherir-se a aquest text model. 

 

Cap dels ajuntaments analitzats va aprovar una ordenança general exclusiva de recaptació. Els 

Ajuntaments van regular la recaptació en l’ordenança específica de cada tribut o bé en 

l’ordenança general, aquells que en disposaven. 

 

 

2.2.2. Ordenances específiques d’IBI-U i IVTM 

 

Hi ha organismes que publiquen models tipus d’ordenances específiques dels impostos 

municipals adreçats als ajuntaments de cada província.  

 

Demarcació territorial 

Barcelona 

 

Organisme 
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ORGT 

 

Data de publicació del text model en el BOP 

28.09.2012 

 

És potestat de cada ajuntament decidir l’adhesió a aquest text model de les ordenances 

específiques. En conseqüència, la publicació de l’acord ha de contenir, en tots els casos, eles 

elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament i per a la resta 

d’aspectes n’hi ha prou amb remetre’s de forma expressa al model aprovat per la diputació 

corresponent. 

 

(.../...) 

 

2.2.3. Aprovació de padrons i calendari fiscal 

 

D’acord amb l’article 102.3 de la LGT, una vegada notificada la corresponent alta en el 

respectiu registre, padró o matrícula, les successives liquidacions dels tributs de cobrament 

periòdic per rebut es poden notificar mitjançant edictes. 

 

En les ordenances de cada entitat hi figuren els terminis d’exposició pública dels padrons o les 

matrícules. S’han cercat en els butlletins oficials els calendaris fiscals aprovat i s’ha analitzar 

si s’havia complert el termini d’exposició preceptiu o simultània a l’inici del cobrament en 

voluntària de les dues figures tributàries objectes de l’informe: IBI-U i IVTM. 

 

(.../...) 

 

2.3. Estructura organitzativa 

 

Per als cent quaranta-set ajuntaments objecte d’aquest informe s’ha fiscalitzat qui realitza la 

funció de recaptació, els contractes o convenis amb tercers formalitzats i finalment el circuit 

financer establert. 

 

2.3.1. Funció de recaptació 

 

Segons l’article 5.1.b del reia decret 1174/1987 al tresorer se li encomana el comandament dels 
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serveis de recaptació. La classificació i ocupació del lloc de treball de  tresoreria dependrà de 

la categoria en què es trobi classificat el lloc de secretaria del municipi. 

 

Trenta-cinc dels cent quaranta-set ajuntaments objecte d’aquest informe tenen classificat el lloc 

de secretaria de classe tercera. D’acord amb el que estableix l’article 2 del reial decret 

1732/1994, del 29 d juliol, considerant únicament els criteris poblacions, en trenta-tres 

d’aquests ajuntaments el lloc de secretaria hauria d’estar classificat de classe segona en lloc de 

classe tercer. 

 

En el quadre 13. Com s’haurien d’ocupar les places de tresoreria segons la categoria i el 

període es detalla com s’ha de proveir la plaça de tresoreria segons els diferents períodes: fins 

al 31 de desembre del 2013, a partir de la disposició transitòria setena de la LRSAL i amb la 

posterior modificació per la llei 18/2015, del 9 d juliol, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, amb la transitorietat que s’estableix fins al 31 de desembre del 2016 i a 

partir de gener del 2017. 

 

(.../...) 

 

Hi ha setanta-nou ajuntaments que des de l’any 2017 no tenen coberta la plaça de tresoreria 

segons la normativa, després de la transitorietat permesa. D’aquestes, únicament vint han 

iniciat els tràmits per regularitzar la situació. 

 

 

2.3.3. Acords de prestació de serveis amb privats 

 

En l’apartat 1.2.2.3. s’ha descrit, per demarcacions territorials, la situació dels diferents 

mitjans utilitzats pels ens pel que fa a la recaptació. En quest apartat es descriu per separat 

cada tipologia de prestació del servei segons sigui prestació principal de l’acord o prestació 

accessòria. 

 

a) Serveis de gestió recaptatòria com a prestació principal 

 

En el quadre 15 Nombre de serveis segons l’objecte o la matèria i segons la formalització es 

mostra el nombre de prestació que fan referència, com a prestació principal, a serveis, 

assistència, col·laboracions o, en general, a tasques de suport al desenvolupament de la gestió 
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recaptatòria, segons l’objecte o la matèria del servei i la manera en què aquest servei es va 

formalitzar. 

 

(.../...) 

 

b) Contracte de gestió recaptatòria com a prestació accessòria 

 

Aquest tipus de contractes agrupa aquelles en què l’objecte contractat és la prestació d’un 

servei que porta associat el cobrament d’una taxa – per exemple la recollida d’escombraries- 

però que en el contracte s’estipula que el cobrament de la taxa l’efectuarà l’empresa 

adjudicatària per compte de l’ajuntament. 

 

Veure quadre 21. Recompte dels conceptes d’ingressos que figuren en els contracte. 

 (.../...) 

 

Les taxes estan regulades en les corresponents ordenances fiscals aprovades pel ple d ela 

corporació. Donada la seva naturalesa tributària, es troben sotmeses al principi de reserva de 

llei i a la resta de principis tributaris. 

 

Quant a ingrés de dret públic de la hisenda municipal, les taxes recaptades s’han d’ingressar 

pel ses import total als comptes municipals. L’article 12 del TRLRHL estableix en l’apartat 1 

que “la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals es realitzarà d’acord amb la 

LGT i en les demés lleis reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al 

seu desenvolupament.”. 

 

Els ajuntaments, a través de les seves ordenances poden adaptar la normativa al règim 

d’organització i funcionament intern propi e cada un  d’ells, sense que l’adaptació contradigui 

el contingut de la normativa. 

 

En conseqüència, tot i que poden existir actuacions materials de col3laboració per part 

d’empreses, les taxes han d’ingressar-se directament a les arques municipals, amb 

independència que l’entitat acordi el pagament d’una determinada retribució a l’empresa 

concessionària pels serveis prestats, sense que sigui possible que la retribució consisteixi en la 

percepció directa de les taxes. 
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Amb la LGT i el contingut de diverses sentències (sentència del Tribunal Constitucional 

102/2005 i sentencia del 12 de novembre del 2009, 23 de novembre del 2015 8cassació 

4091/2013) i 27 d’abril del 2016 (cassació 899/2014) del Tribunal Suprem), es reafirma la 

naturalesa de taxa de la tarifa per la prestació del servei públic i és indiferents que el servei es 

presti a través d’una forma de gestió directa o indirecta. 

 

(.../...) 

 

2.3.3. Convenis de col·laboració interadministrativa 

 

La col·laboració interadministrativa analitzada ha estat la dels convenis als quals s’hagin 

pogut adherir els ajuntaments, fruit de les col3laboracions entre l’AEAT i la FEMP i entre la 

FEMP i la DGT. D’acord amb l’article 8 del TRLRHL, els ajuntaments poden articular 

sistemes de col·laboració per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació amb altres entitats 

locals. 

 

(.../...) 

 

Veure quadre 23. Nombre d’ajuntaments adherits als convenis entre l’AEAT i la FEMP amb les 

correccions pertinents segons el recompte oficial. 

 

(.../...) 

 

2.3.4. Circuit financer 

 

La gestió dels recursos de les entitats local està determinada formalment en el reial decret 

939/2005, del 2 de setembre, pel qual s’aprova el reglament general de recaptació (RGR). En 

aquesta disposició es regulen exhaustivament els aspectes legals i formals de la recaptació, i 

deixa marge de maniobra a les entitats locals per a l’organització funcional dels sistemes de 

cobrament en les seves ordenances. 

 

Segons l’article 33.2 del RGRR les possibilitats existents dels sistemes de cobrament són les 

següents: 

 

 Caixes en dependències municipals 
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 Entitats de crèdit que prestin el servei de caixa 

 Entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria 

 Habilitació del pagament telemàtic, quan la normativa vigent ho permeti. 

 

(.../...) 

 

Veure el quadre 25. Formes de pagament habilitades pels ajuntaments amb gestió recaptatòria 

d’alguna figura tributària. 

 

 

2.4. Delegació de competències (.../...) 

 

2.4.1. Acords de delegació 

 

Segons l’article 7 del TRLRHL l’acord que adopti el Ple de la corporació ha de fixar l’abast i 

el contingut de la delegació i s’ha de publicar en el BOP i el DOGC una vegada l’òrgan 

corresponent hagi acceptat la delegació. 

 

Els cent quaranta-tres ajuntament varen informar d’un total de tres-cents quaranta-set acords, 

dels quals s’ha verificat que l’òrgan que publicava l’acord de delegació fos el correcte i que el 

contingut de l’abast que havien manifestat es correspongués particularment amb les dues 

figures tributàries objecte de fiscalització. 

 

(.../...) 

 

De la fiscalització en els dos butlletins oficials, BOP i DOGC, només s’ha trobat en cent 

quaranta-vuit dels tres quaranta-set acords (43%). 

 

Amb independència de si la publicació és del mateix ajuntament o bé de l’ens acceptant de la 

delegació, aquesta publicació ha de contenir l’abast i el contingut de la delegació e conformitat 

amb l’article 7.2 del TRLRHL. Així mateix, en la publicació, s’ha de referenciar la data en què 

s’ha pres l’acord municipal i la data de l’acceptació de la delegació per part de l’ens 

corresponent. S’han detectat publicacions dels òrgans acceptants de les delegacions que no 

complien els requisits esmentats. 
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2.4.2. Ens que gestionen recursos d’altres ens 

 

Com s’ha comentat en l’apartat 2.2, hi ha vuit ens supramunicipals que gestionen recursos 

d’altres ens entre els municipis objecte de fiscalització. El nombre d’ajuntaments que ha 

delegat alguna figura tributària en un ens supramunicipal es mosta en el quadre 26. 

 

(.../...) 

 

En el quadre 27 es detallen les condicions que cada entitat ha estipular com a requisits per 

poder acceptar les delegacions que acorden els diferents municipis. 

 

(.../...) 

 

2.4.3. Objecte de les delegacions 

 

Les funcions que varen delegar els cent quaranta-tres ajuntaments que varen signar algun 

acord de delegació es mostren al quadre 28. 

 

(.../...) 

 

2.4.4. Cost de delegació 

 

(.../...) 

 

Organisme 

ORGT 

 

Tributs 

Voluntària: entre 2,5% per càrrecs fins a 4M€ i 0,090% per càrrecs superiors a 24M€ 

Executiva: el recàrrec de constrenyiment 

 

Multes 

Voluntària: entre 14% per càrrecs fins a 5M€ i 8% per càrrecs superiors a 10M€ 

Executiva: 30% de la quantitat delegada 
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(.../...) 

 

2.4.5. Evolució dels acords de delegació (.../...) 

 

2.5. Procediment de recaptació (.../...) 

 

2.5.1. Estructura administrativa i sistema informàtic(.../...) 

 

Estructura administrativa (.../...) 

 

Regulació de procediment (.../...) 

 

Sistema informàtic (.../...) 

 

2.5.2. Procediment de gestió recaptatòria en voluntària (.../...) 

 

Notificacions de les liquidacions (.../...) 

 

Gestió recaptatòria en voluntària (.../...) 

 

2.5.3. Procediment de gestió recaptatòria en executiva (.../...) 

 

Inici del període executiu (.../...) 

 

Constrenyiment (.../...) 

 

Cobrament efectuats en executiva (.../...) 

 

Embargaments (.../...) 

 

2.6. Procediment de comptabilització 

 

Els cent quaranta-set ajuntaments fiscalitzats, independentment del model de gestió 

recaptatòria que tenien, varen facilitar la informació del procediment de comptabilització i la 

informació numèrica de tots els ingressos tributaris pel que fa a ajornaments, fraccionaments, 
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deutes incobrables, prescripcions i deutes en gestió de cobrament a 31 de desembre del 2013. 

 

Per valorar la fiabilitat i integritat de la informació comptable en relació amb la gestió 

recaptatòria es varen realitzar les actuacions necessàries per conèixer el circuit comptable dels 

ajuntaments, es va comprovar si els ajuntaments amb gestió delegada disposaven dels recursos 

necessaris facilitats per l’ens supramunicipal per poder mostrar la informació comptable 

d’acord amb la recaptació efectuada al tancament de l’exercici, i finalment es va comparar la 

informació de recaptació facilitada amb la informació del Compte general de l’exercici 2013. 

 

Amb la informació disponible del Compte general s’han fet dos quadres resum, segons si es 

tractava de l’exercici corrent o d’exercicis tancats. A continuació es mostren aquestes dos 

quadres per entitat en qui s’ha delegat: 

 

Quadre 53. Detall de la liquidació del pressupost d’ingressos. Capítols 1 a 3 de l’exercici 2013 

Entitat 

ORGT 

Drets reconeguts (A): 660.180.511,46 euros 

Anul·lacions (B): 20.415.064,88 euros 

Cancel·lacions C): 639.027,43 euros 

Drets reconeguts nets: (D=A-B-C): 639.126.416,15 euros 

Recaptació bruta E): 551.987.673,32 euros 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013  (D-E): 87.138.745,83 euros 

 

Quadre 54. Detall de la liquidació del pressupost d’ingressos. Capítols 1 a 3 d’exercicis tancats 

Entitat 

ORGT 

Drets pendents de cobrament a 1.1.2013 (A): 209.408.065,70 euros 

Modificacions (B): 471.113,38 euros 

Anul·lacions C): 14.399.421,96 euros 

Cancel·lacions (D): 4.811.401,59 euros 

Recaptació bruta E): 46.048.412,58 euros 

Drets pendents de cobrament a 31.12.2013 (A+B-C-D-E): 144.619.942,95 euros 

 

2.6.1. Estructura administrativa 

 



1046-v1 
 

94 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

(.../...) 

 

2.6.2. Comptabilització amb gestió recaptatòria delegada 

 

L’accés que tenen els ajuntaments  a l’estat de la recaptació delegada i la qualitat i la 

periodicitat amb la qual reben la informació és fonamental per al moment del reconeixement 

dels drets per part dels ajuntaments i per la fiabilitat que ofereix. 

 

D’acord amb els principis que estableix la Instrucció de comptabilitat de l’administració local 

(ICAL), la imputació temporal de despeses i ingressos s’ha d’efectuar en funció de la imputació 

corrent real de béns i serveis i no en el moment de la imputació corrent monetària o financera 

derivada d’aquests béns i serveis. 

 

Es va sol3licitar als vuit organismes que gestionen recursos dels ajuntaments objecte de 

fiscalització en quin moment els ajuntaments podien conèixer l’estat de la recaptació de 

l’exercici 2013 per comptabilitzar els drets corresponents. 

 

Quadre 55. Darrera consulta de l’estat de la recaptació i entre del Compte de recaptació 

 

Organisme 

ORGT 

Darrera consulta possible: 20 de desembre 

Data de lliurament del compte de recaptació: - 

 

2.6.3. Comparació amb la informació del Compte general 

 

Per complir l’objectiu de valorar la fiabilitat i integritat de la informació comptable, s’ha 

comparat la informació que consta en la memòria del Compte general de l’exercici 2013 pel 

que fa als ajornaments i fraccionaments, les cancel·lacions i els imports pendents de cobrament 

a 31 de desembre del 2013 amb la informació que havien donat els ajuntaments sobre la 

recaptació d’ingressos tributaris propis, multes i sancions. 

 

(.../...) 

 

a) Ajornaments i fraccionaments (.../...) 
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Quadre 59. Detall per entitats de les anul·lacions segons dades obtingudes del Compte general 

de l’exercici 2013 

 

Entitat 

ORGT 

 

Exercici corrent 

Anul·lacions de liquidacions: 12.482.500,94 euros 

Fraccionaments: 74.967,86 euros 

Devolucions d’ingressos: 7.857.596,08 euros 

Total drets anul·lats: 20.415.064,88 euros 

 

Exercicis tancats 

Anul·lacions de liquidacions: 12.423.746,65 euros 

Fraccionaments: 1.975.675,31 euros 

Total drets anul·lats: 14.399.421,96 euros 

 

(.../...) 

 

D’acord amb el que estableix la ICAL, l’ajornament i el fraccionament del pagament de drets 

pressupostaris pendents de cobrament a exercicis posterior comporta la seva anul·lació i la 

reclassificació dels saldos pendents no vençuts als comptes 443 i 444, deutors per ajornament i 

fraccionament, a curt termini i a llarg termini, respectivament, de manera que la seva 

imputació pressupostària es faci en l’exercici que correspongui d’acord amb els venciments de 

les quotes ajornades o fraccionades. 

 

(.../...) 

 

b) Cancel·lacions (.../...) 

 

Quadre 50. Cancel·lacions de l’exercici corrent segons les dades obtingudes del Compte 

general de l’exercici 2013, per entitats 

 

Entitat 
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ORGT 

Cobrament en espècie: 0,00 euros 

Insolvència: 256.723,59 euros 

Altres causes: 382.303,84 euros 

Total drets cancel·lats: 639.027,43 euros 

 

(.../...) 

 

Quadre 61. Cancel·lacions d’exercicis tancats segons les dades obtingudes del Compte general 

de l’exercici 2013, per entitats (.../...) 

 

Entitat 

ORGT 

Cobraments en espècie: 0,00 euros 

Insolvència: 4.101.027,70 euros 

Prescripció: 91.420,92 euros 

Altres causes: 618.952,97 euros 

Total drets cancel·lats: 4.811.401,59 euros 

 

 

b.1. Insolvències 

 

Quadre 62. Crèdits declarats incobrables per insolvències per l’exercici de meritació i per 

entitat 

 

Entitat  

ORGT 

 

2013: 413.581,18 euros 

2012: 766.612,34 euros 

2011: 542.799,32 euros 

2009 i 2008: 482.761,34 euros 

Anteriors al 2008: 63.171,32 euros 

Total: 2.630.714,64 euros 

Nombre ajuntaments que han facilitat dades: 39 
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Percentatge sobre el total d’ajuntaments objecte de fiscalització: 45,88% 

b.2. Prescripcions 

 

(.../...) 

 

c. Deutes en gestió de cobrament (.../...) 

 

Quadre 63. Crèdits pendents de cobrament en període voluntari per exercici de meritació i per 

entitats 

 

Entitat  

ORGT 

 

Exercici 

2013: 242.702.623,55 euros 

2012: 7.495.575,85 euros 

2011: 2.719.558,24 euros 

2010: 2.348.176,66 euros 

2009 i 2008: 3.573.186,50 euros 

Anteriors a 2008: 3.271.096,19 euros 

Total: 262.110.216,99 euros 

 

Nombre d’ajuntaments que han facilitat dades: 52 

Percentatge sobre el total d’ajuntaments objecte de fiscalització: 61,18% 

 

Quadre 64. Crèdits pendents de cobrament en període executiu per exercici de meritació i per 

entitats 

 

Entitat 

ORGT 

 

Exercici 

2013:  61.001.210,13 euros 

2012:  68.104.363,35 euros 

2011:  71.603.982,42 euros 
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2010:  24.802.113,63euros 

2009 i 2008:34.019.925,68 euros 

Anteriors a 2008: 3.948.178,87 euros 

Total:  263.479.774,08 euros 

 

Nombre d’ajuntaments que han facilitat dades: 47 

Percentatge sobre el total d’ajuntaments objecte de fiscalització: 55,29 % 

 

(.../...) 

 

Quadre 65. Evolució dels crèdits pendents de cobrament a 31 de desembre del 2013 d’exercici 

anteriors al 2010 fins al 31 de desembre del 2015 

Entitat 

ORGT 

 

Crèdits declarats incobrables: 1.331.855,60 euros 

Crèdits declarats prescrits: 1.112,02 euros 

Import pendent de cobrament a 31.12.2015: 7.010.918,23 euros 

 

(.../...) 

 

2.7. Control en la gestió recaptatòria 

 

En aquest apartat s’analitza el control dels ajuntaments en les diferents etapes de la recaptació. 

Els aspectes analitzats han estat la regulació i l’abast del control d’ingressos, el control 

realitzat en l’execució i en els resultats dels contractes de serveis de suport al desenvolupament 

de la gestió recaptatòria, el control dels fons recaptats, el Compte de recaptació com a 

mecanisme de control i el control en la fase de comptabilització de la recaptació. 

 

 

2.7.1. Regulació i abast del control d’ingressos 

 

La funció de control intern està regulada en els articles 213 al 222 del TRLRHL. No hi ha 

normes que desenvolupin reglamentàriament el control intern de les corporacions locals, ni es 

regula amb prou concreció l’àmbit d’aplicació del control i dels ens subjectes a control 
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financer i d’eficàcia. Per tant, el desenvolupament de normes d’aplicació del control intern 

depèn del desenvolupament que determini cada ajuntament. Les normes de control es 

desenvolupen en les bases d’execució del pressupost, en altres ordenances o en instruccions 

internes. 

 

En l’estudi de la regulació del control que fan els ajuntaments cal tenir present els articles 

219.4 i 220.4 del TRLRHL. El primer article determina que les entitats locals, mitjançant un 

acord de Ple, poden determinar substituir la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la 

presa de raó en comptabilitat i per actuacions de comprovació posteriors, i el segon estableix 

que, com a resultat del control, s’ha d’emetre un informe en què es facin constar les 

observacions i conclusions resultants de l’examen practicat i enviar-lo al Ple perquè l’examini. 

 

(.../...) 

 

 

2.7.2. Contractes de serveis de suport al desenvolupament de la gestió recaptatòria (.../...) 

 

 

2.7.3. Fons recaptats 

 

S’ha analitzat la normalització de la periodicitat amb què els ajuntaments traspassaven els fons 

recaptats de comptes restringits a comptes operatius i la periodicitat en la realització 

d’arquejos de caixa i en la comprovació de la informació enviada per les entitats de crèdit.  

 

(.../...) 

 

 

2.7.4. Compte de recaptació 

 

Ni en la normativa comptable ni en la de recaptació, no hi consta l’obligació de confeccionar el 

Compte de recaptació, compte que es considera herència de l’existència de recaptadors privats 

que havien estat previstos legalment, però que la normativa actual ja no accepta. 

 

Que la normativa no exigeixi l’elaboració d’un Compte de recaptació no vol dir que no s’hagin 

d’establir controls a la gestió recaptatòria, però l’establiment i el disseny d’aquests controls és 
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competència del tresorer, com a cap de recaptació, de l’interventor, com a òrgan fiscalitzador i 

de l’alcalde, com a òrgan a què correspon la direcció, la inspecció i l’impuls dels serveis 

municipals. 

 

(.../...) 

 

 

Comptes de recaptació elaborats per l’ens a què s’ha delegat (.../...) 

 

2.7.5. Comptabilitat 

 

El darrer aspecte analitzar del control de la gestió recaptatòria efectuat pels ajuntaments han 

estat les conciliacions entre la informació comptable i la informació de les entitats, unitats o 

serveis especialitzats encarregats de la gestió recaptatòria. 

 

 

3. Conclusions (.../...) 

 

3.1.Observacions 

 

En relació amb els procediments d’aprovació dels drets i aspectes de contractació de serveis 

 

1) Termini d’exposició del padró fiscal (.../...) 

2) Durada, venciment i pròrroga dels contractes de serveis (.../...) 

3) Objecte del contracte: serveis d’assistència i col·laboració en la recaptació (.../...) 

4) Creació de la plaça d’agent recaptador (.../...) 

 

En relació amb els procediments de delegació 

 

5) Publicació de l’acord de delegació (.../...) 

 

En relació amb els procediments de gestió recaptatòria dels ajuntaments amb model de gestió 

directa o parcialment delgada (cent sis ajuntaments) 

 

6) La funció de recaptació (.../...) 
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En relació amb els procediments de gestió recaptatòria directa d’IBI-U o IVTM 

 

7) Tramesa d’informació (.../...) 

 

En relació amb la gestió recaptatòria directa d’IBI-U o IVTM en període voluntari (vint-i-set 

ajuntaments) 

 

8) Notificacions de les liquidacions (.../...) 

 

En relació amb la gestió recaptatòria directa d’IBI-U o IVTM en període executiu (nou 

ajuntaments) 

 

9) Recàrrecs i interessos de demora (.../...) 

 

En relació amb el tractament comptable de la informació de gestió recaptatòria (cent 

quaranta-set ajuntaments) 

 

10) Reconeixement dels ingressos de les taxes 

 

Les taxes, com atributs, són recursos de la hisenda local que, d’acord amb l’article 2 del 

TRLRHL, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, no poden ser cedits a 

l’empresa gestora dels serveis en concepte de remuneració pels serveis prestats. 

 

La recaptació de les taxes s’han d’imputar al pressupost d’ingressos, capítol 3, per l’import 

meritat de forma íntegra, amb independència de la compensació que correspongui abonar a les 

empreses per la gestió del servei que se’ls ha encomanat i sense que la prestació pugui consistit 

en la percepció directa de la taxa. La contraprestació acordada amb l’empresa pels serveis 

efectuar s’ha de reflectir pressupostàriament en el capítol 2 de despeses. 

 

(.../...) 

 

11) Ajornaments i fraccionaments 

 

D’acord amb el que estableix la ICAL, l’ajornament o el fraccionament del pagament de drets 
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pressupostaris pendents de cobrament a exercicis posteriors ha de comportar, per la part no 

vençuda dins l’exercici en què es practiqui, la seva anul·lació en l’exercici en què s’hagi 

acordat l’ajornament o el fraccionament i la reclassificació dels saldos pendents no vençuts als 

comptes 443. Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament, i 444, Deutors a llarg 

termini per ajornament i fraccionament. 

 

(.../...) 

 

12) Cancel·lacions 

 

(.../...) 

 

En relació amb el control efectuat de la gestió recaptatòria (cent quaranta-set ajuntaments) 

 

13) Presa de raó i control posterior (.../...) 

 

14) Comunicacions del control 

 

D’acord amb l’article 220.4 del TRLRHL s’ha d’emetre un informe del resultat del control 

efectuar en què es facin constar les observacions i conclusions de l’examen practicat. Les 

al·legacions de l’òrgan subjecte a control s’han d’enviar al Ple perquè les examini. 

 

 

3.2. Recomanacions 

 

En el decurs del treball s’han observat diversos aspectes amb relació a la gestió recaptatòria 

realitzada pels ajuntaments que són susceptibles de millora. Caldria, per tant, tenir en compte 

les recomanacions següents: 

 

 

Ordenances fiscals, padró i calendari fiscal  

 

1) Publicació íntegra de les ordenances 

 

Tot i que no és obligatori publicar íntegrament les ordenances en el Butlletí oficial de la 
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província (BOP), es recomana publicar en cada exercici els seus textos refosos, donat que 

amplia la transparència de la informació i les garanties dels ciutadans.  

 

2) Adhesions al text model de les diputacions  

 

En el supòsit que els ajuntaments optin per adherir-se als textos model de les ordenances que 

publiquen les diferents diputacions, cal que la remissió expressa a l’adhesió es faci en cada 

exercici, per facilitar que els gestors i els ciutadans coneguin el reglament que és d’aplicació 

en tot moment a cada ajuntament i evitar confusions amb textos d’exercicis anteriors que ja no 

són vigents.  

 

Estructura administrativa  

 

3) Classificació del lloc de Secretaria dels ajuntaments i ocupació dels llocs de treball 

 

Els ajuntaments que tenen el lloc de Secretaria classificat de classe tercera en lloc de classe 

segona haurien d’iniciar els tràmits per classificar correctament el lloc i fer les modificacions 

pertinents en la relació de llocs de treball per preveure-hi també els llocs d’Intervenció i de 

Tresoreria, llocs també reservats a funcionaris d’habilitació nacional.  

 

4) Convenis de col·laboració interadministrativa  

 

Els ajuntaments que s’adhereixen a convenis de col·laboració interadministrativa haurien de 

comunicar-ho al seu personal implicat. El desconeixement d’aquesta adhesió per part dels 

gestors de la recaptació pot suposar que no s’estigui utilitzant un recurs disponible per als 

ajuntaments i que, per tant, no s’esgotin totes les vies possibles de cobrament.  

 

D’altra banda, els ajuntaments que no s’han adherit a cap conveni de col·laboració haurien de 

valorar-ne la possible adhesió, sobretot en els casos de gestió recaptatòria realitzada des del 

municipi mateix.  

 

 

Acords de delegació 

 

5) Publicació de la modificació de l’abast de la delegació  
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Es recomana a tots els ens que facin una revisió de la publicació als butlletins oficials de les 

modificacions en les actuacions delegades aprovades pel Ple, donat que aquestes no tenen 

eficàcia fins que són publicades.  

 

 

Serveis financers  

 

6) Ingressos en caixa de la corporació  

 

El ingressos en la caixa de la corporació tenen inconvenients evidents pels costos associats a la 

necessitat de manipulació i control de la recaptació, per la qual cosa s’haurien d’evitar al 

màxim possible. D’altra banda, s’haurien de fomentar els pagaments provinents de la 

recaptació en les entitats financeres, en qualsevol de les dues possibilitats existents: serveis de 

caixa o entitat col·laboradora, o pagaments telemàtics.  

 

 

Gestió recaptatòria 

 

7) Model de gestió recaptatòria adoptat 

 

Seria convenient que els responsables dels ajuntaments avaluessin amb certa periodicitat, en 

termes d’eficàcia i de cost-benefici, l’oportunitat del model de la gestió recaptatòria adoptat, en 

comparació amb el que costaria delegar-la a l’organisme de la seva demarcació. En particular, 

haurien de fer aquesta consideració els ajuntaments que encara gestionen directament la 

recaptació de multes i sancions.  

 

8) Regulació de procediments de recaptació  

 

S’haurien de formalitzar per escrit els procediments que han de realitzar els agents implicats en 

la recaptació, i especialment en els casos que existeixen diverses oficines o entitats municipals 

que hi participen. La regulació també s’hauria d’estendre a la supervisió i el control dels 

procediments implantats.  

 

9) Política de seguretat i protecció de dades  
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Molts ajuntaments que disposen d’una política de protecció de dades no tenen aquesta política 

actualitzada d’acord amb els requisits de l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 

l’administració electrònica. Es recomana que la política de seguretat es revisi periòdicament. 

 

10) Sistema informàtic  

 

S’hauria d’automatitzar la integració de la informació de les aplicacions de gestió 

recaptatòria, especialment pel que fa a la informació de les notificacions practicades, al control 

del termini de meritació dels recàrrecs executius i al control de bonificacions.  

 

Igualment, s’haurien d’establir els procediments que garantissin la conciliació periòdica de la 

informació comptable entre els diferents òrgans i serveis vinculats a la gestió recaptatòria, i 

detectar i corregir errors en els automatismes informàtics.  

 

11) Nombre mitjà de dies entre fases de la recaptació  

 

Els ajuntaments que, entre la liquidació practicada i la notificació, entre la fi del període 

voluntari i l’impuls del constrenyiment i entre les provisions de constrenyiment i les seves 

notificacions, tenen terminis superiors a trenta dies, caldria que revisessin tota la gestió per 

escurçar dràsticament aquests períodes tan dilatats, que no es consideren gens raonables.  

 

12) Bonificacions per domiciliacions 

 

Segons l’article 9.1 del TRLRHL els ajuntaments poden establir bonificacions de fins al 5% de 

la quota per la domiciliació de rebuts, sempre que s’estipuli en les seves ordenances.  

 

Es considera convenient que els ajuntaments valorin l’impacte d’implantar aquestes 

bonificacions perquè, encara que suposi una reducció a l’import que percep l’ajuntament, a la 

llarga pot suposar un major percentatge de cobrament de les figures en què s’implementi. 

Aquesta mesura també pot implicar una millora en la planificació de tresoreria.  

 

 

Tractament comptable  
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13) Comptes de recaptació confeccionats per l’ens al qual s’ha delegat  

 

Els ajuntaments haurien de sol·licitar a les diferents entitats que els gestionen recursos que 

posin tots el mitjans perquè puguin ser coneixedors, en tot moment i molt especialment abans 

del tancament de l’exercici, dels imports recaptats de la part delegada amb la finalitat que es 

pugui reflectir en la seva comptabilitat tota la gestió de la recaptació efectuada.  

 

14) Crèdits incobrables i prescripcions Convindria revisar els drets pendents de cobrament 

amb una antiguitat superior a cinc anys, per si s’haguessin de declarar incobrables o prescrits i 

per mostrar un saldo més ajustat a la realitat dels saldos deutors pendents de cobrament.  

 

 

Control  

 

15) Funció interventora  

 

Amb la finalitat de regular l’abast del control, els ajuntaments haurien de formalitzar 

documentalment normes sobre els procediments de control, la metodologia d’aplicació 

d’aquests criteris d’actuació, els drets i deures del personal controlador i els destinataris dels 

informes de control. Aquestes normes haurien de ser revisades periòdicament. També 

convindria establir que cal deixar sempre per escrit les comprovacions realitzades i les 

conclusions del control posterior efectuat i comunicar-les a l’ens fiscalitzat i a l’òrgan 

competent.  

 

16) Compte de recaptació  

 

Els ajuntaments que gestionen la recaptació de tots els tributs o d’algun en particular haurien 

d’elaborar un compte de recaptació únic per al conjunt d’ingressos de dret públic que permetés 

conèixer el resultat íntegre de la seva gestió recaptatòria i en reforcés el control.  

 

En els casos que la gestió recaptatòria es trobi delegada i els organismes supramunicipals 

enviïn als ajuntaments un compte de recaptació de la gestió delegada efectuada, els mateixos 

ajuntaments haurien d’especificar expressament qui es responsabilitza de rebre la informació i 

controlar-la.  
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17) Explotació de la informació disponible  

 

Els programes informàtics que utilitzen les entitats que gestionen recursos d’altres ens públics 

permeten realitzar bateries de consultes molt àmplies perquè els ajuntaments puguin portar un 

control eficaç de la gestió dels seus recursos que s’està duent a terme.  

 

Atès que en molts casos en els ajuntaments els usuaris d’aquestes eines no tenen el coneixement 

suficient per explotar-les, seria convenient que els ajuntaments sol·licitessin a les entitats 

supramunicipals que fessin una major difusió dels recursos a l’abast dels ajuntaments i així 

incentivar-ne l’ús.  

 

18) Informació facilitada de la gestió de recursos d’altres ens públics  

 

D’acord amb el marc comptable vigent des de l’1 de gener del 2015, els ajuntaments han 

d’exigir a l’entitat que gestiona els seus recursos que comptabilitzi la informació com si la 

gestió fos directa, perquè, segons la regla 32.2 de la nova ICAL, model normal, les entitats 

gestores han de fer constar en els registres auxiliars tota la informació relativa a la gestió dels 

ingressos, i han de facilitar a les entitats titulars la informació amb el detall que abans 

proporcionaven els seus serveis comptables.” 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat i acorda notificar aquest acord a la Sindicatura de 

Comptes i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per al seu 

coneixement i efectes. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5091.0&end

sAt=5137.0 

 

 

14.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de les línies 

fonamentals del pressupost  corresponent a l’exercici econòmic del  2018 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5091.0&endsAt=5137.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5091.0&endsAt=5137.0
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ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS  

 

Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 4 de setembre de 2017, del tenor literal 

següent: 

 

Antecedents 

 

Primer. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 29 de març de 2017 va prendre 

l’acord de ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència de data 13 de març de 2017, 

relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta el 31 de maig de 2017 va resoldre 

aprovar el pla economicofinancer pel trencament de la regla de la despesa en la liquidació del 

pressupost corresponet a l’exercici econòmic del 2016. 

 

Tercer. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcaldia-Presidència va sol·licitar 

informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies 

fonamentals del pressupost de l’exercici 2018. 

 

Quart. En data 4 de setembre de 2017, la Intervenció municipal va emetre informe sobre les 

línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia-Presidència. 

 

Fonaments jurídics 

 

Primer. L’article 27.2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 

trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 

fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 

requeriments de la normativa europea. 

 

Segon. L’article 13.3 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals 
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tenen l’obligació de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 

de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici segëutns, que 

han de contenir almenys la següent informació.: 

 

 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 

mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota 

la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord 

amb normes del sistema europeu de comptes.  

 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 

com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 

seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

Tercer. L'article 4.1 de l'esmentada ordre determina que la remissió de la informació 

econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 

exerceixi les seves funcions. 

 

En virtut de l'article 168 del reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 21.1s) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar les línies fonamentals del pressupost consolidat d’acord amb el següent detall: 

 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2018 

Capítol 1 8.300.00,00 

Capítol 2 350.000,00 

Capítol 3 3.153.000,00 

Capítol 4 5.400.000,00 

Capítol 5 90.250,00 
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Ingressos corrents  
17.293.250,00 € 

 

Capítol 6   

Capítol 7 500.001,00 

Ingressos de capital 500.001,00 

Capítol 8 0,00 

Capítol 9 550.000,00 

Ingressos financers 550.000,00 

INGRESSOS TOTALS  18.343.251,00 

    

DESPESES 2018 

Capítol 1 7.619.197,00 

Capítol 2 7.030.750,00 

Capítol 3 20.000,00 

Capítol 4 989.604,00 

Despeses corrents  
15.659.551,00 € 

 

Capítol 5 0,00 

Fons de contingència 0,00 

Capítol 6 1.903.700,00 

Capítol 7 0,00 

Despeses de capital 1.903.700,00 

Capítol 8 0,00 

Capítol 9 780.000,00 

Despeses financeres 780.000,00 

DESPESES TOTALS  18.343.251,00 

 

Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018: 

 

Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 

Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 

Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 

Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 

Contemplen el compliment de l’objectiu del deute. 

 

Tercer. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de 

l’exercici 2017 són les següents: 

  

  
PREVISIÓ 

LIQUIDACIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ INICIAL 

INGRESSOS 2017 2018/2017 2018 

Capítol 1 8.498.915,00 -2,34% 8.300.00,00 

Capítol 2 348.675,00 0,38% 350.000,00 

Capítol 3 3.145.617,00 0,23% 3.153.000,00 

Capítol 4 5.366.846,00 0,61% 5.400.000,00 

Capítol 5 86.475,00 4,36% 90.250,00 

Ingressos corrents  17.446.528,00 -0,87% 
17.293.250,00 € 

 

Capítol 6 0,00 -   

Capítol 7 310.000,00 61,29% 500.001,00 
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Ingressos de capital 310.000,00 61,29% 500.001,00 

Capítol 8 0,00 - 0,00 

Capítol 9 960.000,00 -42,7% 550.000,00 

Ingressos financers 960.000,00 -42,7% 550.000,00 

INGRESSOS TOTALS  18.716.528,00 -1,99% 18.343.251,00 

     

DESPESES    

Capítol 1 6.939.427,00 1% 7.619.197,00 

Capítol 2 6.286.409,00 2% 7.030.750,00 

Capítol 3 11.000,00 368% 20.000,00 

Capítol 4 895.309,00 -8% 989.604,00 

Despeses corrents  14.132.145,00 1% 
15.659.551,00 € 

 

Capítol 5 0,00 - 0,00 

Fons de contingència 0,00 - 0,00 

Capítol 6 1.682.919,00 4% 1.903.700,00 

Capítol 7 0,00  - 0,00 

Despeses de capital 1.682.919,00 4% 1.903.700,00 

Capítol 8 0,00   0,00 

Capítol 9 657.337,00 40% 780.000,00 

Despeses financeres 607.165,33 40% 780.000,00 

DESPESES TOTALS  16.472.401,00  18.343.251,00 

 

Objectiu 1. Verificació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària 

Any 2017 Any 2018 

Estabilitat pressuostària SEC-10 1 
1.782.374 € 

0,00 € 

Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària Compleix Compleix 

 

Verificació del compliment de l’objectiu de regla de despesa Any 2017 Any 2018 

Despesa computable ajustada 16.879.521 € 15.307.274 € 

Variació de la despesa computable/reduccions permanents recaptació - -8,66% 

Import  - 1.854.036 

Percentatge - 2,40% 

Compliment de l’objectiu de la regla de la despesa - Compleix 

 

Verificació del compliment de l’objectiu de sostenibilitat financera Any 2017 Any 2018 

Deute viu consolidat a 31 de desembre 2.478.314 2.720.024 

Ingressos corrents 17.446.528 17.293.250 

% de deute viu sobre els ingressos corrents 14% 15% 

Límit màxim 110% 110% 

Compliment de l’objectiu de sostenibilitat financera Compleix Compleix 

 

Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui. 

 

Quart. Encarregar a la Intervenció municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 

d'Hisenda i Funció Pública, per donar compliment a les obligacions de subministrament 

d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 
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Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 

davant meu el Secretari, que en dona fe. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5

137.0&endsAt=5230.0 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

 

15.- Informes de l’alcaldia  

 

No hi ha informes per donar compte. 

 

 

16.- Mocions   

 

16.1 L’equip de govern presenta pel tràmit d’urgència l’adhesió a una moció de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) i de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5277.0&end

sAt=5324.0 

 

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

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

els de dret i de fet de la corporació, aprova admetre a debat la moció pel  tràmit d’urgència. 

 

 

16.2  Moció que presenten els grups municipals de Si-Solidaritat i la C.U.P-PA, de suport al 

Col·lectiu Docent de Catalunya i de rebuig a la campanya difamatòria envers aquest 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5137.0&endsAt=5230.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5137.0&endsAt=5230.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5277.0&endsAt=5324.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5277.0&endsAt=5324.0
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col·lectiu. 

La situació política i social d’aquests últims mesos a Catalunya ha ocupat aquests darrers dies 

els principals titulars als mitjans de comunicació. La setmana passada van sortir a la llum unes 

declaracions inacceptables d’Alfonso Guerra, en les quals es permetia el luxe d’afirmar que "la 

majoria de professors de primària i secundària són militants d’ERC" i que "porten 40 anys amb 

un ensenyament sectari”. 

No podem romandre callats davant d’unes declaracions tan lamentables! 

L’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves 

per raó de llengua, raça o creença per tal de garantir que un cop acabat  l’ensenyament 

obligatori hagin assolit els coneixements i les capacitats que facilitin la seva incorporació al 

món laboral, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

El nostre model és el resultat dels esforços de tota la societat, però molt especialment de la 

comunitat educativa, que amb un consens absolut al voltant del model lingüístic, i amb la 

implicació de pares, mares,  professorat i alumnat hem treballat diàriament per bastir una 

escola democràtica i de qualitat. El nostre sistema educatiu es fonamenta en valors 

democràtics, en el diàleg i el respecte, en la llibertat personal i la justícia, en la solidaritat i la 

generositat, en la equitat i la diversitat.  

 Un centre escolar és el lloc on els nostres alumnes associen l’aprenentatge i la pràctica 

d’aquests valors democràtics, on es formen com persones per esdevenir ciutadans.  

L’agressió al nostre model escolar és el pitjor missatge que un alumne i la ciutadania pot rebre, 

un missatge tremendament erosionador per ells i per la nostra societat. 

 La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i 

solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses 

institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu 

de les Llengües. 

El professorat, com no pot ser d’altra manera, és extraordinàriament heterogeni, amb persones 

procedents de tots els sectors de la societat, amb ideologies diverses i diferents creences però 

amb un tret comú: l’absolut compromís per construir una societat cada dia més justa i 

igualitària, educant en el respecte a les idees i les creences de tothom, com a reflex de la 

mateixa societat plural on vivim. 

El perfil dels docents canvia, però  manté intacte el seu compromís en l’educació plural per a 

un món plural. S’educa,  no s’adoctrina, per aprendre a ser crítics i a tenir un criteri que 

permeti decidir i escollir lliurement. A les tasques anteriors, se n’hi poden afegir d’altres gens 

tradicionals encaminades a afavorir la inserció laboral i l’assessorament en els centres de 

secundària, així com la vinculació amb les comunitats locals perquè l’escola no acaba a l’aula, 



1046-v1 
 

114 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

ni tampoc la ciutat acaba allí on comença l’escola. 

Per la seva banda, la coordinadora d'entitats Som Escola ha manifestat aquest dilluns el rebuig 

als atacs que ha rebut els darrers dies l'escola catalana i que apunten directament als centres 

educatius i als seus docents. En un comunicat, la plataforma ha demanat la rectificació del 

ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis; el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i dels 

polítics que ''han mentit deliberadament'', com Xavier Garcia Albiol, sobre la tasca que les 

escoles duen a terme a Catalunya. Des de Som Escola es considera que s'ha fet evident la 

voluntat de ''desprestigiar'' l'escola i ''justificar'' una futura intervenció de l'Estat.  

Som Escola també ha defensat l'escola com a ''eina clau'' per a la cohesió social, la igualtat 

d'oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens construït els darrers 30 anys. La 

plataforma destaca que durant aquest període els professionals de l'educació han exercit amb 

vocació i passió la tasca docent i han ofert a infants i joves les eines necessàries per 

desenvolupar-se en la vida adulta, transmetent-los els valors de la democràcia, el respecte, la 

diversitat, el diàleg i la tolerància. 

Des de Som Escola també s'ha recordat que els alumnes catalans han assolit els objectius 

lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials al país, el català i el castellà, i ha 

destacat que en el cas del castellà, fins i tot es millora la mitjana estatal per sobre de 

comunitats monolingües, segons dades del ministeri. 

També la coordinadora d'entitats en defensa de l'escola catalana ha manifestat  que l'Estat fa 

anys que ha engegat una ofensiva contra la llengua i ha recordat que s'han eliminat hores 

lectives de català a través de sentències judicials. La FAPAC creu que hi ha interès partidista. 

Finalment, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC) ha criticat 

aquest dilluns les declaracions contra el sistema educatiu català perquè considera que intenten 

''desestabilitzar un sistema que funciona des de fa anys''. Per a la FAPAC, s'estan escampant 

''mentides tòxiques i lamentables'' que no resolen els autèntics problemes del sistema, com 

consideren que són la desinversió progressiva i la privatització dels serveis educatius. 

La Federació, el Departament d’Ensenyament, a l’igual que els principals sindicats del sector 

educatiu no descarten interposar querelles, civils o penals, per la gravetat de les afirmacions i 

l'interès desestabilitzador que les motiven.  

És per tots aquests motius que Solidaritat Catalana per la Independència i la CUP, amb 

l’adhesió de CiU, proposa els següents 

ACORDS: 

PRIMER: Denunciar públicament i expressar el rebuig absolut de l’Ajuntament de La Garriga 

a totes aquestes declaracions en contra del model educatiu català. 

SEGON: Exigir una retractació pública als senyors Alfonso Guerra, Alfonso Dastis, Iñigo 
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Méndez de Vigo i Xavier García Albiol, autors d’aquestes declaracions i instar-los a la 

finalització immediata d’aquests atacs injustificats contra la professionalitat del personal 

docent del país. 

TERCER: Reconèixer públicament la tasca de la comunitat educativa amb el seu compromís, 

demostrat al llarg dels anys, amb els valors de tolerància, respecte i fraternitat entre les 

persones i els pobles. 

QUART: Comunicar aquests acords a els directors de totes les escoles i instituts del nostre 

poble, al Departament d’Educació, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al 

Ministerio de Educación.”. 

 

El Sr. Xavier Bernaldo, llegeix la moció. 

 

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

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5324.0&end

sAt=6611.0 

 

Després del debat la moció queda redactada de la forma següent:  

«Moció que presenten els grups municipals de Si-Solidaritat i la C.U.P-PA, a la que 

s’adhereix el grup municipal de CiU, de suport al Col·lectiu Docent de Catalunya i de rebuig 

a la campanya difamatòria envers aquest col·lectiu. 

 

La situació política i social d’aquests últims mesos a Catalunya ha ocupat aquests darrers dies 

els principals titulars als mitjans de comunicació. La setmana passada van sortir a la llum unes 

declaracions inacceptables d’Alfonso Guerra, en les quals es permetia el luxe d’afirmar que "la 

majoria de professors de primària i secundària són militants d’ERC" i que "porten 40 anys amb 

un ensenyament sectari”. 

 

No podem romandre callats davant d’unes declaracions tan lamentables! 

 

L’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves 

per raó de llengua, raça o creença per tal de garantir que un cop acabat  l’ensenyament obligatori 

hagin assolit els coneixements i les capacitats que facilitin la seva incorporació al món laboral, 

afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5324.0&endsAt=6611.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=5324.0&endsAt=6611.0
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El nostre model és el resultat dels esforços de tota la societat, però molt especialment de la 

comunitat educativa, que amb un consens absolut al voltant del model lingüístic, i amb la 

implicació de pares, mares,  professorat i alumnat hem treballat diàriament per bastir una escola 

democràtica i de qualitat. El nostre sistema educatiu es fonamenta en valors democràtics, en el 

diàleg i el respecte, en la llibertat personal i la justícia, en la solidaritat i la generositat, en la 

equitat i la diversitat.  

  

Un centre escolar és el lloc on els nostres alumnes associen l’aprenentatge i la pràctica d’aquests 

valors democràtics, on es formen com persones per esdevenir ciutadans.  

 

L’agressió al nostre model escolar és el pitjor missatge que un alumne i la ciutadania pot rebre, 

un missatge tremendament erosionador per ells i per la nostra societat. 

  

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i 

solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses 

institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu 

de les Llengües. 

 

El professorat, com no pot ser d’altra manera, és extraordinàriament heterogeni, amb persones 

procedents de tots els sectors de la societat, amb ideologies diverses i diferents creences però 

amb un tret comú: l’absolut compromís per construir una societat cada dia més justa i 

igualitària, educant en el respecte a les idees i les creences de tothom, com a reflex de la mateixa 

societat plural on vivim. 

 

El perfil dels docents canvia, però  manté intacte el seu compromís en l’educació plural per a un 

món plural. S’educa,  no s’adoctrina, per aprendre a ser crítics i a tenir un criteri que permeti 

decidir i escollir lliurement. A les tasques anteriors, se n’hi poden afegir d’altres gens 

tradicionals encaminades a afavorir la inserció laboral i l’assessorament en els centres de 

secundària, així com la vinculació amb les comunitats locals perquè l’escola no acaba a l’aula, 

ni tampoc la ciutat acaba allí on comença l’escola. 

 

Per la seva banda, la coordinadora d'entitats Som Escola ha manifestat aquest dilluns el rebuig 

als atacs que ha rebut els darrers dies l'escola catalana i que apunten directament als centres 

educatius i als seus docents. En un comunicat, la plataforma ha demanat la rectificació del 

ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis; el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i dels 
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polítics que ''han mentit deliberadament'', com Xavier Garcia Albiol, sobre la tasca que les 

escoles duen a terme a Catalunya. Des de Som Escola es considera que s'ha fet evident la 

voluntat de ''desprestigiar'' l'escola i ''justificar'' una futura intervenció de l'Estat.  

 

Som Escola també ha defensat l'escola com a ''eina clau'' per a la cohesió social, la igualtat 

d'oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens construït els darrers 30 anys. La 

plataforma destaca que durant aquest període els professionals de l'educació han exercit amb 

vocació i passió la tasca docent i han ofert a infants i joves les eines necessàries per 

desenvolupar-se en la vida adulta, transmetent-los els valors de la democràcia, el respecte, la 

diversitat, el diàleg i la tolerància. 

 

Des de Som Escola també s'ha recordat que els alumnes catalans han assolit els objectius 

lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials al país, el català i el castellà, i ha 

destacat que en el cas del castellà, fins i tot es millora la mitjana estatal per sobre de comunitats 

monolingües, segons dades del ministeri. 

 

També la coordinadora d'entitats en defensa de l'escola catalana ha manifestat  que l'Estat fa 

anys que ha engegat una ofensiva contra la llengua i ha recordat que s'han eliminat hores 

lectives de català a través de sentències judicials. La FAPAC creu que hi ha interès partidista. 

 

Finalment, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC) ha criticat 

aquest dilluns les declaracions contra el sistema educatiu català perquè considera que intenten 

''desestabilitzar un sistema que funciona des de fa anys''. Per a la FAPAC, s'estan escampant 

''mentides tòxiques i lamentables'' que no resolen els autèntics problemes del sistema, com 

consideren que són la desinversió progressiva i la privatització dels serveis educatius. 

 

La Federació, el Departament d’Ensenyament, a l’igual que els principals sindicats del sector 

educatiu no descarten interposar querelles, civils o penals, per la gravetat de les afirmacions i 

l'interès desestabilitzador que les motiven.  

 

És per tots aquests motius que Solidaritat Catalana per la Independència i la CUP, amb 

l’adhesió de CiU, proposa els següents 

 

ACORDS: 
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PRIMER: Denunciar públicament i expressar el rebuig absolut de l’Ajuntament de La Garriga 

a totes aquestes declaracions en contra del model educatiu català. 

 

SEGON: Exigir una retractació pública als senyors Alfonso Guerra, Alfonso Dastis, Iñigo 

Méndez de Vigo i Xavier García Albiol, autors d’aquestes declaracions i instar-los a la 

finalització immediata d’aquests atacs injustificats contra la professionalitat del personal docent 

del país. 

 

TERCER: Reconèixer públicament la tasca de la comunitat educativa amb el seu compromís, 

demostrat al llarg dels anys, amb els valors de tolerància, respecte i fraternitat entre les persones 

i els pobles. 

 

QUART: Comunicar aquests acords a els directors de totes les escoles i instituts del nostre 

poble, al Departament d’Educació, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al 

Ministerio de Educación, a la FAPAC i al col·lectiu “Som Escola”.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 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 moció. 

 

 

16.3. Moció que presenten els grups municipals de Si-Solidaritat i la C.U.P-PA per la creació 

d’una comissió política i tècnica per estudiar la remunicipalització del servei d’aigua a la 

Garriga  

 

Atès que l’any 1975, encara amb un govern municipal franquista, l’alcalde Pedro Surigué i el 

ple municipal varen decidir cedir la distribució de l’aigua a una companyia privada. El 14 de 

setembre de 1978 se signà el contracte de “Suministro de agua” entre l’Ajuntament i l’empresa 

“Aguas e Inversiones, S.A.” amb un termini de 10 anys renovable a 10 anys més.  

Atès que l’any 1991 l’empresa “Societat Regional d’Abastament d’Aigües, S.A.” (SOREA) 

adquireix la companyia “Aguas e Inversiones, S.A.” i per tant, se subroga als drets i 

obligacions del Servei d’aigua de la Garriga. En conseqüència, el dia 5 de juliol de 1991 se 

signa davant de Notari la Concessió Administrativa per a la Gestió i Explotació per al Servei 

Municipal d’Abastament d’Aigua entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa SOREA, S.A., 

amb una vigència fins el dia 31 de desembre del 2020.  
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Atès que tal com marca el Plec de Condicions i Clàusules administratives per a l’atorgament de 

la Concessió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua aprovat en ple municipal el 2 d’abril 

de 1991, tres anys abans del termini de finalització de la concessió, es a dir, el 2017, 

l’Ajuntament designarà un Interventor-tècnic que vigilarà la conservació de les obres i el 

material i informarà a la corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per 

mantenir-les en perfecte estat. El darrer any de la concessió, és a dir, el 2020, es crearà la 

Comissió Especial de Seguiment i Control de l’actuació del concessionari que, juntament amb 

l’interventor-tècnic, vetllarà per l’estricte compliment de les condicions de reversió a 

l’Ajuntament de les instal·lacions del servei.  

Atès que darrerament estem veien com molts municipis estan remunicipalitzant el servei de 

l’aigua, molts d’ells a través del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, per 

tal de no incomplir l’ARSAL. 

Atès que l’addenda que va signar l’ajuntament amb Sorea és perjudicial econòmicament per a 

la Corporació en el cas de necessitar alguna reparació, quan en el contracte inicial no es 

preveia. 

Per tot això, els grups municipals de Solidaritat catalana per la Independència i la CUP 

proposem al Ple Municipal els següents acords:  

 

Primer.- La creació, abans del 30 de novembre de 2017, d’una Comissió política i tècnica, 

formada per tots els grups municipals representats al ple i pels tècnics adients, per tal 

d’estudiar la futura remunicipalització del servei d’abastament d’aigua de la Garriga, ja sigui 

amb gestió directa municipal o a través de la integració de l’ajuntament de la Garriga al 

Consorci per a la Gestió integral d’Aigües de Catalunya. 

Segon.- Designar, abans que acabi l’any 2017 un Interventor-tècnic, que vigilarà la 

conservació de les obres i el material informant a la comissió sobre les reparacions i 

reposicions necessàries a efectuar per l’actual concessionària, per tal de mantenir la xarxa en 

perfecte estat fins a la fi de la concessió l’any 2020. 

 

El Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidartitat llegeix la moció. 

 

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

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=6611.0&end

sAt=7736.0 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=6611.0&endsAt=7736.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=6611.0&endsAt=7736.0
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Després del debat  la moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenten els grups municipals de Si-Solidaritat i la C.U.P-PA per la creació 

d’una comissió política i tècnica per estudiar la remunicipalització del servei d’aigua a la 

Garriga  

 

Atès que l’any 1975, encara amb un govern municipal franquista, l’alcalde Pedro Surigué i el 

ple municipal varen decidir cedir la distribució de l’aigua a una companyia privada. El 14 de 

setembre de 1978 se signà el contracte de “Suministro de agua” entre l’Ajuntament i l’empresa 

“Aguas e Inversiones, S.A.” amb un termini de 10 anys renovable a 10 anys més.  

 

Atès que l’any 1991 l’empresa “Societat Regional d’Abastament d’Aigües, S.A.” (SOREA) 

adquireix la companyia “Aguas e Inversiones, S.A.” i per tant, se subroga als drets i obligacions 

del Servei d’aigua de la Garriga. En conseqüència, el dia 5 de juliol de 1991 se signa davant de 

Notari la Concessió Administrativa per a la Gestió i Explotació per al Servei Municipal 

d’Abastament d’Aigua entre l’Ajuntament de la Garriga i l’empresa SOREA, S.A., amb una 

vigència fins el dia 31 de desembre del 2020.  

 

Atès que tal com marca el Plec de Condicions i Clàusules administratives per a l’atorgament de 

la Concessió del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua aprovat en ple municipal el 2 d’abril 

de 1991, tres anys abans del termini de finalització de la concessió, es a dir, el 2017, 

l’Ajuntament designarà un Interventor-tècnic que vigilarà la conservació de les obres i el 

material i informarà a la corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-

les en perfecte estat. El darrer any de la concessió, és a dir, el 2020, es crearà la Comissió 

Especial de Seguiment i Control de l’actuació del concessionari que, juntament amb 

l’interventor-tècnic, vetllarà per l’estricte compliment de les condicions de reversió a 

l’Ajuntament de les instal·lacions del servei.  

 

Atès que darrerament estem veien com molts municipis estan remunicipalitzant el servei de 

l’aigua, molts d’ells a través del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, per tal 

de no incomplir l’ARSAL. 

 

Atès que l’Addenda que va signar l’ajuntament amb Sorea és perjudicial econòmicament per a 

la Corporació en el cas de necessitar alguna reparació, quan en el contracte inicial no es preveia. 
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Per tot això, els grups municipals de Solidaritat catalana per la Independència i la CUP 

proposem al Ple Municipal els següents acords:  

 

Primer.- La creació, abans del 30 de novembre de 2017, d’una Comissió política i tècnica, 

formada per tots els grups municipals representats al ple i pels tècnics adients, per tal d’estudiar 

el futur del servei d’abastament d’aigua  potable a la Garriga. 

 

Segon.- Designar, abans que acabi l’any 2017 un Interventor-tècnic, que vigilarà la conservació 

de les obres i el material informant a la comissió sobre les reparacions i reposicions necessàries 

a efectuar per l’actual concessionària, per tal de mantenir la xarxa en perfecte estat fins a la fi de 

la concessió l’any 2020.» 

 

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

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

de la corporació, aprova la moció. 

 

 

16.4. Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA per la normalització plena de la 

llengua catalana 

 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que 

només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un 

món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per 

la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 21a edició del 

Correllengua. Des de la CAL, considerem que seria molt important la presentació, a tots els 

municipis i comarques, de la moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o 

d’una part dels acords proposats.  

 

CAL, Països Catalans, juny de 2017  

 

Proposta d’acord 

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la 

en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 

nouvingudes,  
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Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 

d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  

 

Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, exemple 

de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,  

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 

municipis i comarques de parla catalana,  

 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,  

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

1-Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 

plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de 

la seva unitat.  

 

2-Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i 

aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament de les activitats 

programades.  

 

3-Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 

corporació, i als organitzadors locals del Correllengua.  

 

4-Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 

l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 

nouvinguda.  

 

5-Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon funcionament 

del Correllengua 2017.  
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6-Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 

catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=7736.0&end

sAt=8431.0 

 

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

Solidaritat i  1 ICV-EUiA-E),   1 abstenció (PSC-CP),  i 1 vot en contra ( C’s) dels 17 membres 

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

16.5. Moció que presenta el grup municipal  de la CUP-PA per crear una ordenança 

municipal reguladora de la neteja, la protecció de la salubritat pública i el tancament de 

finques situades en sòl no urbà. 

 

Atès que la Garriga no disposa de cap Ordenança Municipal específica que reguli el deure legal 

d’ús i conservació de terrenys i solars en sòl no urbà. 

 

Atès que existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació sobre el deure legal de 

protecció de salubritat pública en terrenys i solars en sòl no urbà, i cal evitar en la mesura del 

possible el perill i risc d’incendi. 

 

Atès que l’article 8 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, atribueix als ens locals territorials, en l'àmbit 

de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de Règim local la potestat 

reglamentària. Al mateix temps, la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 

local, atribueix al Municipi la potestat normativa per dictar ordenances dins l'àmbit de les seves 

competències, entre les quals, s’inclou a l’article 25.2 l’urbanisme: planejament, gestió, 

execució i disciplina urbanística, així com també el medi ambient urbà i la protecció de la 

salubritat pública (apartats a, b i j, respectivament). 

 

Atès que l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’urbanisme (TRLUC), atribueix als Ajuntaments les competències urbanístiques que 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=7736.0&endsAt=8431.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=7736.0&endsAt=8431.0
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sent de caire local no hagin estat expressament atribuïdes per aquesta Llei a d’altres 

Organismes. I que l’article 197 del mateix text legal obliga a les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions a complir els deures d’ús, conservació i 

rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la 

legislació sectorial. 

 

Atès que l’article 20 del Decret 305/ 2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’urbanisme, concreta l’obligació de conservació en el manteniment o la reposició de les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles i evitar en la mesura 

del possible el perill i risc d’incendi. Aquest precepte també permet la concreció d’aquesta 

obligació a través d’ordenances locals. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

1. Crear una Ordenança amb objecte de regular en finques situades dins del terme municipal de 

la Garriga el deure legal d’ús i conservació de terrenys i solars en sòl no urbà, que contempli 

que les tanques no lesionin el valor específic d’especial protecció i també preservi la salubritat 

pública i el perill de risc d’incendi en tots els terrenys on s’emmagatzemi material inflamable. 

 

La Sra. Clara Dachs, regidora del grup municipal de la C.U.P-PA, demana retirar la moció. 

 

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

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8431.0&end

sAt=8615.0 

 

 

16.6. Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA de reconeixement a totes les 

persones que van fer possible l’1 d’octubre. 

 

El passat dia 1 d'octubre vam celebrar el Referèndum d’Autodeterminació per decidir el futur 

polític de Catalunya. La preparació del Referèndum i la campanya electoral ja va ser un repte 

democràtic que va implicar la gent en la defensa dels seus drets socials: va ser necessari 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8431.0&endsAt=8615.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8431.0&endsAt=8615.0
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respondre a les detencions de membres del Govern, els escorcolls a la Conselleria d’Economia, 

l’intent d’assalt a la seu de la CUP i el tancament de les webs relacionades amb la celebració 

del Referèndum, les d’Òmnium Cultural, ANC i Alerta Solidària entre d’altres. Els atacs al 

Referèndum van rebre una resposta popular, massiva i pacífica, en oposició a la violència que 

va exercir la policia i els grups d’extrema dreta espanyola. 

 

Els cossos policials contra els nostres cossos. 

Una jornada que havia de transcórrer pacíficament va ser violentada per les brutals, 

indiscriminades i nombroses càrregues policials efectuades per la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional espanyola contra població civil arreu del territori. Les càrregues policials han estat 

condemnades per Human Rights Watch, Jueces y juezas por la Democracia, Amnistia 

Internacional España, Irídia i altres organitzacions de defensa de Drets Humans, així com pel 

Consell d’Europa i d’altres institucions internacionals. 

 

Fruit d’aquesta violència estatal més de 900 persones, de totes les edats, que defensaven les 

escoles de forma no-violenta i participaven en un referèndum plenament democràtic, van 

resultar ferides. El Col·legi de Metges de Catalunya ha denunciat la manipulació de les xifres i 

l’intent de minimitzar l’impacte de lesions per part d’alguns mitjans i d’algunes institucions 

espanyoles. 

 

Lamentem i reprovem també, l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que, tot i que no van dur a 

terme una intervenció desproporcionada en termes de l'ús de la força, també van fer efectiu el 

tancament de 200 col·legis electorals i van romandre passius i inactius davant les agressions 

físiques de la Policia Nacional i Guàrdia Civil a la població, sense complir el mandat de 

garantir la seguretat de la població catalana. 

 

Les urnes, les paperetes i la gent. Sobretot la gent. 

El Referèndum es va poder celebrar perquè la repressió estatal va ser contestada de forma 

totalment exemplar i efectiva per part de milers de persones que protegien les escoles des del 

divendres 29 de setembre a la tarda. La resistència popular i no-violenta va possibilitar que 

més de dos milions de persones poguessin votar en el referèndum. L’autoorganització popular, 

que aglutinava persones, col·lectius i entitats de diferents sensibilitats polítiques, va permetre 

superar l’estat d’excepció i por que l’Estat espanyol pretenia generar per impedir, així, 

l’exercici legítim i democràtic del poble català de decidir els seu futur. L’1 d’octubre va ser un 

dia d’unitat popular. 
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Dos dies després del referèndum Catalunya va materialitzar amb èxit la vaga general 

convocada pels sindicats COS, CGT, Intersindical-CSC, SMAC i la IAC. Milions de persones 

van sortir als carrers per condemnar la repressió patida el dia del Referèndum. 

 

La violència més enllà de la policia. 

Aquell mateix vespre el rei de l’Estat espanyol, Felip VI, va fer un discurs que no només no 

condemnava la repressió estatal sinó que hi donava carta blanca perquè aquesta continués 

sense contemplacions. Ciutadans i PSOE també van validar l’actitud repressiva del Govern del 

PP davant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Dies després, els partits 

constitucionalistes van manifestar-se a Barcelona juntament amb gent que molt legítimament va 

voler expressar-se en contra de l’independentisme, amb gent arribada de tot l’estat, amb 

policies nacionals i guàrdies civils que van sortir dels vaixells i amb organitzacions 

explícitament feixistes com són la Falange, Dolça Catalunya, etc. A diferència de la vaga 

general i la resta de mobilitzacions dels dies anteriors, en aquestes dues manifestacions van 

protagonitzar-se escenes de violència i agressions per part dels manifestants, tant a 

l’independentisme com entre els mateixos participants. 

 

El règim sense màscara i amb caputxa, la gent sense por i amb coratge. 

La via de la desobediència i resistència popular no-violenta ha fet possible per una banda 

visualitzar tot l’engranatge repressiu de l’Estat espanyol, que com s’ha demostrat va molt més 

enllà que l’actual govern central de Mariano Rajoy, i per altra ha fet possible l’expressió 

democràtica d’un poble mitjançant un referèndum. 

 

Ara mateix fem front com a poble les agressions de l’estat espanyol: empresonaments, 

detencions, estratègies de la por, violència i manipulació. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.-  Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a fer els passos 

necessaris per a fer efectius els resultats del Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i 

a proclamar la República, d’acord amb aquests resultats i amb les lleis aprovades al Parlament 

de Catalunya. 

Segon.- Denunciar i condemnar de forma enèrgica, i clara tota la violència generada per 



1046-v1 
 

127 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

l’Estat espanyol, i les garanties d’impunitat mitjançant les quals tot l’engranatge institucional 

que forja el Règim del 78 ha esdevingut còmplice i impulsor de la vulneració de drets 

individuals i col·lectiu: 

A. El govern i els partits constitucionalistes amb cobertura política i socialització de 

relats discriminatoris i conflictivitat. 

B. El poder judicial (TSJC i AN), per l’emplaçament a intervenir policialment i la 

interpretació jurídica per justificar les agressions i intervencions. 

C. Els mitjans de comunicació per la manipulació i les mentides. 

D. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional, per l’ús injustificat de la violència contra 

població civil. 

E. Traslladar l’acord a les institucions, mitjans i cossos policials corresponents. 

 

Tercer.- Instar al cos de Mossos d’Esquadra a actuar amb la finalitat de preservar la integritat 

física de les persones quan són atacades i agredides durant l’exercici de la democràcia. 

Traslladar aquest acord al CME. 

 

Quart.- Fer un posicionament públic de solidaritat i suporta les persones ferides durant les 

càrregues policials perpetrades durant el Referèndum celebrat el diumenge 1 d’Octubre. En 

especial a qui ha sofert danys físics irreversibles. 

 

Cinquè.-  Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les més de 

2 milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els col·legis electorals i van expressar-se 

a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol. Traslladar l’acord al 

CDR de la Garriga i col·locar una senyal a l'espai públic de reconeixement, on s'expliciti que 

«Aquest poble va poder votar el referèndum de l'1 d'octubre gràcies a l'organització i la 

mobilització de la gent». 

 

Sisè.-  Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 

Guardia Civil enviats a Catalunya per impedir l’exercici democràtic de votar en un 

referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 

Traslladar l’acord al Ministerio de Interior. 

 

Setè.- Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo 

i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego 
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Pérez de los Cobos, i declarar-los a tots ells persones non grata al nostre municipi. 

 

Vuitè.- Exigir al Govern de l’Estat que assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals 

i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Així, exigir a l’Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i espais 

públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials. 

 

Novè.-  Instar al govern espanyol i al català a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 

emana del Referèndum de l’1 d’octubre. 

 

Desè.- Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 03/10 

després d’una jornada de vaga general i mobilització popular. I així fer-ho saber a la Casal 

Reial. 

 

Onzè.- Trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no convidant-ne a cap 

membre a cap acte de la ciutat ni participar, en nom de l’Ajuntament, a cap acte on algun 

membre de la Casa Reial hi tingui presència. 

 

Dotzè.- Sumar-se a les actuacions judicials, especialment en forma d'acusació popular, que es 

puguin posar en marxa per portar els responsables de la repressió davant de la justícia i per a 

què aquests fets no quedin impunes. 

 

Tretzè.- Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular com a defensa dels drets 

col·lectius de la població i la democràcia. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8615.0&end

sAt=11092.0 

 

Desprès del debat la moció queda redactada de forma següent: 

«Moció que presenta el grup municipal de la C.U.P-PA de reconeixement a totes les persones 

que van fer possible l’1 d’octubre. 

 

El passat dia 1 d'octubre vam celebrar el Referèndum d’Autodeterminació per decidir el futur 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8615.0&endsAt=11092.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=8615.0&endsAt=11092.0
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polític de Catalunya. La preparació del Referèndum i la campanya electoral ja va ser un repte 

democràtic que va implicar la gent en la defensa dels seus drets socials: va ser necessari 

respondre a les detencions de membres del Govern, els escorcolls a la Conselleria d’Economia, 

l’intent d’assalt a la seu de la CUP i el tancament de les webs relacionades amb la celebració del 

Referèndum, les d’Òmnium Cultural, ANC i Alerta Solidària entre d’altres. Els atacs al 

Referèndum van rebre una resposta popular, massiva i pacífica, en oposició a la violència que 

va exercir la policia i els grups d’extrema dreta espanyola. 

 

Els cossos policials contra els nostres cossos. 

Una jornada que havia de transcórrer pacíficament va ser violentada per les brutals, 

indiscriminades i nombroses càrregues policials efectuades per la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional espanyola contra població civil arreu del territori. Les càrregues policials han estat 

condemnades per Human Rights Watch, Jueces y juezas por la Democracia, Amnistia 

Internacional España, Irídia i altres organitzacions de defensa de Drets Humans, així com pel 

Consell d’Europa i d’altres institucions internacionals. 

 

Fruit d’aquesta violència estatal més de 900 persones, de totes les edats, que defensaven les 

escoles de forma no-violenta i participaven en un referèndum plenament democràtic, van 

resultar ferides. El Col·legi de Metges de Catalunya ha denunciat la manipulació de les xifres i 

l’intent de minimitzar l’impacte de lesions per part d’alguns mitjans i d’algunes institucions 

espanyoles. 

 

Les urnes, les paperetes i la gent. Sobretot la gent. 

El Referèndum es va poder celebrar perquè la repressió estatal va ser contestada de forma 

totalment exemplar i efectiva per part de milers de persones que protegien les escoles des del 

divendres 29 de setembre a la tarda. La resistència popular i no-violenta va possibilitar que més 

de dos milions de persones poguessin votar en el referèndum. L’autoorganització popular, que 

aglutinava persones, col·lectius i entitats de diferents sensibilitats polítiques, va permetre 

superar l’estat d’excepció i por que l’Estat espanyol pretenia generar per impedir, així, l’exercici 

legítim i democràtic del poble català de decidir els seu futur. L’1 d’octubre va ser un dia d’unitat 

popular. 

 

Dos dies després del referèndum Catalunya va materialitzar amb èxit la vaga general convocada 

pels sindicats COS, CGT, Intersindical-CSC, SMAC i la IAC. Milions de persones van sortir als 

carrers per condemnar la repressió patida el dia del Referèndum. 
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La violència més enllà de la policia. 

Aquell mateix vespre el rei de l’Estat espanyol, Felip VI, va fer un discurs que no només no 

condemnava la repressió estatal sinó que hi donava carta blanca perquè aquesta continués sense 

contemplacions. Ciutadans i PSOE també van validar l’actitud repressiva del Govern del PP 

davant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Dies després, els partits 

constitucionalistes van manifestar-se a Barcelona juntament amb gent que molt legítimament va 

voler expressar-se en contra de l’independentisme, amb gent arribada de tot l’estat, amb policies 

nacionals i guàrdies civils que van sortir dels vaixells i amb organitzacions explícitament 

feixistes com són la Falange, Dolça Catalunya, etc. A diferència de la vaga general i la resta de 

mobilitzacions dels dies anteriors, en aquestes dues manifestacions van protagonitzar-se escenes 

de violència i agressions per part dels manifestants, tant a l’independentisme com entre els 

mateixos participants. 

 

El règim sense màscara i amb caputxa, la gent sense por i amb coratge. 

La via de la desobediència i resistència popular no-violenta ha fet possible per una banda 

visualitzar tot l’engranatge repressiu de l’Estat espanyol, que com s’ha demostrat va molt més 

enllà que l’actual govern central de Mariano Rajoy, i per altra ha fet possible l’expressió 

democràtica d’un poble mitjançant un referèndum. 

 

Ara mateix fem front com a poble les agressions de l’estat espanyol: empresonaments, 

detencions, estratègies de la por, violència i manipulació. 

 

Per tot això, el Grup Municipal CUP de la Garriga, proposem l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer. Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a fer els passos 

necessaris per a fer efectius els resultats del Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i a 

proclamar la República, d’acord amb aquests resultats i amb les lleis aprovades al Parlament de 

Catalunya. 

 

Segon.  Denunciar i condemnar de forma enèrgica, i clara tota la violència generada per l’Estat 

espanyol, i les garanties d’impunitat mitjançant les quals tot l’engranatge institucional que forja 

el Règim del 78 ha esdevingut còmplice i impulsor de la vulneració de drets individuals i 
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col·lectiu: 

A. El govern i els partits constitucionalistes amb cobertura política i socialització de 

relats discriminatoris i conflictivitat. 

B. El poder judicial (TSJC i AN), per l’emplaçament a intervenir policialment i la 

interpretació jurídica per justificar les agressions i intervencions. 

C. Els mitjans de comunicació per la manipulació i les mentides. 

D. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional, per l’ús injustificat de la violència contra 

població civil. 

E. Traslladar l’acord a les institucions, mitjans i cossos policials corresponents. 

 

Tercer. Demanar al cos de Mossos d’Esquadra que actuin amb la finalitat de preservar la 

integritat física de les persones quan són atacades i agredides durant l’exercici de la democràcia. 

Traslladar aquest acord al CME. 

 

Quart.  Fer un posicionament públic de solidaritat i suporta les persones ferides durant les 

càrregues policials perpetrades durant el Referèndum celebrat el diumenge 1 d’Octubre. En 

especial a qui ha sofert danys físics irreversibles. 

 

Cinquè .Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les més de 2 

milions de persones que l’1 d’Octubre van defensar els col·legis electorals i van expressar-se a 

les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol. Traslladar  aquest acord al 

CDR de la Garriga, a l’ANC i Òmniun Cultural. 

 

Sisè. Reconèixer l’actitud i compromís de l’equip de govern d’aquest consistori així com el de 

la resta de formacions polítiques que li van donar suport per tal  de fer possible el Referèndum  

de l’1 d’octubre. 

 

Setè.  Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 

Civil enviats a Catalunya per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 

reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Traslladar l’acord al 

Ministerio de Interior. 

 

Setè. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu  

desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i 

Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez 
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de los Cobos, i declarar-los a tots ells persones non grata al nostre municipi. 

 

Vuitè. Exigir al Govern de l’Estat que assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i 

materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Així, exigir a l’Estat espanyol el 

rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i espais públics 

i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials. 

 

Novè. Instar al govern espanyol i al català a reconèixer i respectar el mandat democràtic que 

emana del Referèndum de l’1 d’octubre. 

 

Desè. Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 03/10 després 

d’una jornada de vaga general i mobilització popular. I així fer-ho saber a la Casal Reial. 

 

Onzè. Trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no convidant-ne a cap membre 

a cap acte de la ciutat ni participar, en nom de l’Ajuntament, a cap acte on algun membre de la 

Casa Reial hi tingui presència. 

 

Dotzè. Sumar-se a les actuacions judicials, especialment en forma d'acusació popular, que es 

puguin posar en marxa per portar els responsables de la repressió davant de la justícia i per a 

què aquests fets no quedin impunes. 

 

Tretzè. Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular com a defensa dels drets 

col·lectius de la població i la democràcia.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SI-

Solidaritat),  i  3 vots en contra (1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres  

assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

16.7. Moció de l’ACM i l’AMI que presenten els grups municipals de CiU i Acord ERC-AM, 

de rebuig a la violència de la  policia espanyola l’1 d’octubre.  

 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 

espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 

indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 

serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
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democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Garriga  

 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada 

per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 

que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 

l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 

Catalunya.  

 

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 

Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 

reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 

Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 

conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, 

com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos 

policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre 

municipi. 

 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions 

de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 

imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 

 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional. 

 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 

d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
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VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al 

Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

La Sra. alcaldessa demana retirar la moció. 

 

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

següent: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11092.0&en

dsAt=11106.0 

 

 

16.8. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E de rebuig a la repressió contra la 

ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític 

 

Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el govern de 

l’Estat Espanyol, principalment per l'actitud de bloqueig del govern del PP davant la demanda 

majoritària dels catalans i catalanes de decidir l'estatus de Catalunya en un referèndum. 

 

El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'Estat espanyol és un afer polític, que 

requereix del diàleg i la negociació per a cercar una via de solució, que ineludiblement ha de 

passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar la seva opinió i decidir el seu 

futur a través d'un referèndum. Aquesta és una base ineludible de la democràcia, i és el que la 

societat catalana reclama de forma molt majoritària des de fa anys. 

 

Lluny d'avançar en aquest sentit, fa anys que l'Estat espanyol obvia les propostes i la 

reivindicació legítima que des de Catalunya s’han plantejat. Tot el contrari, els moviments i 

actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat majoritària de la societat 

catalana, un retrocés que, amb la seva actitud repressora i allunyada de la solució democràtica, 

fa el conflicte cada vegada més profund. 

 

A les darreres setmanes, el govern de l'estat espanyol ha sobrepassat totes les línies imaginables, 

actuant de forma inacceptable des d'un punt de vista democràtic, emprenent un gravíssim atac a 

l'autonomia, les institucions i el poble de Catalunya, que lluny de facilitar una solució al 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11092.0&endsAt=11106.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11092.0&endsAt=11106.0
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conflicte polític entre Catalunya i Espanya, l'ha dut a un atzucac que l'inhabilita com a govern 

democràtic per a la resolució de la situació. La citació a centenars d’alcaldes i alcaldesses a 

declarar, la detenció de càrrecs públics catalans, la prohibició d'actes i campanyes polítiques, 

l'entrada de les forces de seguretat en impremtes i en mitjans de comunicació, el segrest de 

revistes, la irrupció en dependències del Govern, són actuacions que estan destruint la 

convivència i les bases constitutives de la democràcia, i que estan portant a Catalunya i a 

Espanya a una situació d'excepcionalitat alarmant.  

 

La imatge de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el diumenge 1 

d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, provocant molts desperfectes en 

edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues policials contra ciutadans i ciutadanes 

indefensos sense cap tipus d’avís, amb centenars de persones ferides, que es mobilitzàvem 

pacíficament en un exercici de llibertat d’expressió democràtica, és una prova de la demofòbia 

del govern del Partit Popular, de la seva incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, 

intolerant i regressiva contra els drets i les llibertats. 

 

Denunciem i rebutgem aquest desproporcionat abús de la força contra la ciutadania que 

pacíficament volia expressar el seu dret al vot. Les actuacions policials per desallotjar 

violentament els milers de persones que s’havien aplegat en els col·legis de Catalunya i per 

requisar el material per a la votació són absolutament inadmissibles i són una violació de drets 

civils i polítics. A hores d’ara són a prop de 900 persones ferides, algunes en estat greu o per 

afectacions a conseqüència de l’ús de pilotes de goma, prohibides a Catalunya. 

 

Reclamem la llibertat immediata de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, per la defensa de la 

democràcia i els drets bàsics. El seu empresonament vulnera els drets democràtics. Mai 

l’expressió de idees polítiques han de ser motiu de repressió per part de l’Estat. Els problemes 

polítics han de trobar solucions polítiques. 

 

Tanmateix reiterem que la mobilització ha estat presidida per un compromís cívic, solidari i 

respectuós amb les manifestacions exterioritzades per la ciutadania que acudia a exercir el seu 

dret al vot 

 

Si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences de la 

Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de l’Estat afirmant que 
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l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, demostren un immens grau de cinisme 

que supera qualsevol límit ètic i els inhabilita per a governar. 

 

Alhora expressem la nostra sorpresa i preocupació per la intervenció del Rei el dimarts 3 

d’octubre que en el seu discurs no va mostrar cap empatia cap als sentiments majoritaris de 

rebuig i indignació pels esdeveniments de diumenge passat, ni cap referència a la mediació i el 

diàleg. 

 

Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la política, el 

debat i la democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la ciutadania per afrontar 

el futur, així com defensar les llibertats, els drets fonamentals, l'autogovern i la capacitat de 

Catalunya, de la seva ciutadania de decidir el seu futur.  

 

Cridem a la mobilització, en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la democràcia, 

l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya. 

 

En virtut d’aquestes consideracions el Grup Municipal d’ICV-EUiA-E de l’Ajuntament de La 

Garriga proposa al ple els següents 

 

ACORDS: 

 

1. Reclamar la dimissió del president del Govern de l’Estat Espanyol, Mariano Rajoy per 

estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i Espanya. 

2. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces de 

seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven 

pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot. 

3. Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es recuperin ben aviat, 

alhora que considerem que aquests fets mereixen una resposta contundent. 

4. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan sent 

investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir o de qualsevol altra 

expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica amb 

empara en els principis fonamentals d’autonomia local i dret a la participació política. 

5. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que amenacen 

les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un diàleg amb la 

Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per buscar solucions 
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polítiques democràtiques al conflicte. Unes solucions que permetin a la ciutadania 

catalana decidir el seu futur en un referèndum.  

6. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la repressió 

contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació política internacional 

imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals.  

7. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i imparcial 

sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la seva pròpia 

ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets 

Humans.  

8. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat i diversitat, 

per la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la 

política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat és la millor 

defensa de la democràcia. 

9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, els 

sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària, 

transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets 

fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la 

democràcia. 

10. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i 

pluralitat i els valors existents al nostre país.  

11. Reclamar la llibertat de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez de forma immediata. 

12. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President de la 

Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al President del 

Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i 

Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11106.0&en

dsAt=12361.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  2  vots a favor  (1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), 14 abstencions (7 

CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SI-Solidaritat), i 1 vot en contra (C’s) dels 17 

membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11106.0&endsAt=12361.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=11106.0&endsAt=12361.0


1046-v1 
 

138 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

 

16.9 Moció  de l’ACM i l’AMI, que presenten els grups municipals de CiU i Acord+ERC-AM, 

per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya  

 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans per a la suspensió 

de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’ un problema polític la resposta de l’Estat 

espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar 

l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura 

franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre 

Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  

 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 

través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 

espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 

fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 

detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 

parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 

població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 

desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 

dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  

 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 

repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 

Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 

absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 

referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic 

per a la independència de Catalunya.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Garriga 

 

ACORDA 

 

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 

popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 

d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades 
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pel Parlament de Catalunya. 

 

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 

repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 

 

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 

l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola. 

 

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 

Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per 

la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=12361.0&en

dsAt=14272.0 

 

El Ple de l’Ajuntament per  14  vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SI-

Solidaritat) i 3 vots en contra  (1 C’s, 1 PSC-CP i 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, 

essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

17. Precs i preguntes 

 

17.1 Prec que formula el grup municipal de C’s  per demanar que els plens municipals 

s'iniciïn a les 18:00 hores 

 

Atès que al mes maig de 2016 vàrem aprovar per setze vots a favor i una abstenció una moció 

en aquest Plenari a favor de la reforma horària. 

 

Atès que en aquell Plenari es va parlar d'avançar l'hora dels Plens. 

 

Atès que un dels acords d'aquella moció era crear una comissió que estudiés les possibilitats de 

dur a terme accions més concretes a nivell municipal. Comissió, val a dir, que com tantes 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=12361.0&endsAt=14272.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=12361.0&endsAt=14272.0
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propostes incloses en mocions aprovades en aquest Ple ha caigut en l'oblit i de les que el Govern 

Municipal no ens ha donat detall del seu grau de compliment. 

 

Atès que pel que es va constatar al Ple Extraordinari Urgent de la setmana passada hi ha hagut 

una millora respecte a ara fa un any i mig i no hi hauria problemes perquè els regidors 

poguéssim ser a les 18:00 hores en aquesta Sala de Plens si sabem la data amb antelació. 

 

Atès que no solament avançar una hora el Ple afavoriria la conciliació de la nostra vida política 

amb la familiar sinó també creiem que ajudaria a que més públic ens acompanyés en aquest 

Plenari. 

 

Atès que properament haurem de aprovar el calendari de Plens per 2018. 

 

És per tot plegat que formulem aquest prec: 

 

 Que per 2018 i en endavant els horaris dels Plens comencin a les 18:00 hores. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14272.0&en

dsAt=14391.0 

 

 

17.2. Prec que presenta el grup municipal de C’s per demanar el compliment de la ordenança 

de policia i bon govern així com que es sancioni a qui no respecta l'esmentada ordenança 

 

Atès que amb motiu del referèndum il·legal de l'1 d'octubre diversos partits polítics, seccions 

juvenils d'aquests i entitats han estat encartellant sobre mobiliari públic com ara papereres, 

contenidors, fanals, senyals de trànsit... i a immobles privats. 

 

Atès que no s' ha respectat per part d'alguna entitat un lloc on durant campanyes electorals no es 

col·loca publicitat pel simbolisme que té pel nostre municipi com és el Passeig. 

 

Atès que existeix una ordenança de Policia i Bon Govern que en els seu article 9.e prohibeix: 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14272.0&endsAt=14391.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14272.0&endsAt=14391.0


1046-v1 
 

141 

p.o. 25/10/17 
 
 

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

 

Causar destrosses o embrutar edificis, tant públics com privats, tanques, plantes o parets 

divisòries, bancs, fonts públiques, fanals d'enllumenat, postes de línea elèctrica, conduccions 

d'aigua i en general tots els bens que siguin d'interès públic o privat. Fer pintades en qualsevol 

lloc. 

 

I més endavant en el seu article 12.d: 

 

Fixar cartells, anuncis i publicitat de qualsevol tipus a portes, façanes d'edificis, carrers, 

senyals o qualsevol altre lloc que afecti la via pública municipal. 

 

Atès que no és la primera vegada que passa sent ja un fet habitual que des de Cs hem vingut 

denunciant on els actors que violenten l'ordenança són els mateixos. 

 

Atès que entenem que el Govern Municipal ha fet la vista grossa un cop més davant aquesta 

reiterada mostra de incivisme. 

 

Es per tot plegat que formulem aquests precs: 

 

 Que el Govern Municipal vetlli perquè s'acompleixi l'ordenança municipal G00 de 

policia i bon govern i no faci desistiment de funcions amb el que denunciem als atesos 

d'ara en endavant. 

 

 Que aquestes mostres d'incivisme i de no respectar l'ordenança no quedin impunes i es 

procedeixi a la imposició de les sancions pertinents a totes aquelles persones físiques i/o 

jurídiques que han incomplert els articles de l'ordenança mencionats als atesos. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14391.0&en

dsAt=14672.0 

 

 

17.3. Prec que formula el grup municipal de C’s per demanar aclariments sobre l'aparent 

retard de les obres del carrer Banys. 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14391.0&endsAt=14672.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14391.0&endsAt=14672.0
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Atès que en el darrers dies ens hem assabentat per comerciants, veïns de la zona i també per la 

premsa d'un aparent retràs en les obres de reurbanització del carrer Banys. 

Atès que no hi ha hagut cap comissió d'urbanisme des de que van començar les obres on se'ns 

hagi explicat als regidors de l'oposició l'estat de les mateixes. 

Es per tot plegat que formulem aquests precs: 

 Que se'ns informi quins són els entrebancs que s'han detectat perquè hagi sortit la veu 

d'alarma de que les obres no van avançant en els terminis previstos. 

 Quines mesures s'han pres des de l' Ajuntament per revertir la situació. 

 Si el Govern està en disposició d'afirmar que les obres estaran enllestides abans d'acabar 

novembre. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14672.0&en

dsAt=14882.0 

 

 

17.4. Prec que presenta el grup municipal de C’s  per demanar que no s'utilitzi la façana ni el 

balcó de l'ajuntament per col·locar símbols partidistes  que no representen a tots els 

garriguencs 

 

Atès que les setmanes prèvies al referèndum il·legal de l'1 d'octubre es van col·locar al balcó de 

l'Ajuntament uns domassos de diferents colors amb la paraula "Sí" que eren propaganda de 

l'ANC. 

 

Atès que també en els darrers dies n'hi ha una estelada al balcó de l' Ajuntament. 

 

Atès que hi ha una moció rebutjada per aquest Plenari en aquesta legislatura que van presentar 

la CUP i SI que instava a penjar l'estelada al balcó. 

 

Atès que l'Ajuntament és la "Casa de Tots" els garriguencs i no només dels d'una determinada 

ideologia i que per tant, s' ha de mirar per complir amb la escrupolosa neutralitat ideològica a 

més de amb la legalitat vigent. 

 

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14672.0&endsAt=14882.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14672.0&endsAt=14882.0
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Es per tot plegat que formulem aquests precs 

 Que l'Alcaldessa es comprometi a preservar la neutralitat dels espais del Consistori 

evitant que es tornin a produir els fets denunciats als atesos. 

 Que l'estelada, en compliment de la moció rebutjada al seu dia, deixi d'estar present al 

balcó de l' Ajuntament 

 Que l'Alcaldessa ens expliqui què ha passat amb les banderes espanyola, catalana i 

europea que estaven onejant a la terrassa d'aquest edifici i que "misteriosament" han 

desaparegut fa setmanes, fet que comporta un cop més no complir amb la legalitat 

vigent cosa que podria derivar en una inhabilitació de l'Alcaldessa, aspecte que vagi per 

endavant no desitgem, i fet pel qual volem saber què ha passat i quan té a bé tornar a 

posar-les. 

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14882.0&en

dsAt=15188.0 

 

 

Preguntes escrites 

 

17.5. Preguntes escrites que presenta el grup municipal de C’s  

 

1-Aquest any estava previst que s'implantés l'anàlisi d'ADN dels excrements de gos abandonats 

a la via pública per detectar als propietaris incívics i sancionar-los. Donat que estem a finals 

d'octubre ens fa pensar que no serà possible portar-ho a la pràctica aquest any havent-hi una 

partida pressupostària ad hoc per aquesta iniciativa. 

Què ha passat perquè en 10 mesos no hagi estat possible fer-ho tot i que totes les vegades que 

els hi hem preguntat ens han dit que estava al caure? 

 

2-Sobre els polígons industrials i l'Associació d'Empresaris i Propietaris. Ens agradaria rebre 

una actualització del tema. 

a) Ens poden donar detall de com marxa l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels 

Polígons Industrials de la Garriga? 

b) Quants empresaris i propietaris la conformen en l'actualitat? 

c)  

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14882.0&endsAt=15188.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=14882.0&endsAt=15188.0
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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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15188.0&en

dsAt=15446.0 

 

 

17.6. Pregunta escrita que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E  

 

Assabentades que la Fundació Maurí de la Garriga que, a més del seu espai social, és propietària 

d’un habitatge llogat a una família de la Garriga. Que aquest habitatge està en mal estat de 

conservació que ha obligat a l’Ajuntament a fer una intervenció d’urgència per perill 

d’esfondrament. I que ens consta que la Fundació Maurí no es fa càrrec de les obres de 

reparació de l’habitatge ni de garantir un habitatge temporal als inquilins. 

 

Volem saber: 

 

Quines mesures ha pres l’Ajuntament en relació a aquest habitatge. 

Quines mesures ha pres en relació als inquilins. 

Si l’Ajuntament té previst fer obres de reparació d’aquest habitatge a càrrec dels pressupostos 

municipals.  

I, en cas afirmatiu, per quina raó l’Ajuntament intervé en aquest habitatge, donat que és un de 

titularitat privada.   

 

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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15446.0&en

dsAt=15670.0 

 

 

Preguntes orals  

 

Preguntes orals que efectua el Sr. Roger Prims, regidor de la C.U.P-PA: 

 Quant està previst reemprendre la comissió política de participació per treballar la 

modificació del ROM i contractar el reglament de contractació de la Garriga. ? 

 S’ha estudiat o es pot preveure la municipalització de la zona blava tal i com ja s’havia 

parlat en alguna ocasió?.  

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15188.0&endsAt=15446.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15188.0&endsAt=15446.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15446.0&endsAt=15670.0
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15446.0&endsAt=15670.0
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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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15670.0 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les  vint-i-tres  hores i  vint-i-cinc 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/408181b15f293f2f015f38d4a40d0021?startAt=15670.0
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