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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
25 D’ABRIL DE 2018

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

La Garriga, vint-i-cinc d’abril de dos mil divuit.
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:
Cap
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. 109 corresponents al ple ordinari de 21 de març de 2018
2. Aprovació de les festes de caràcter local pel l'any 2019
3. Aprovació de l'expedient de contractació , mitjançant concurs per a l'adjudicació de la
concessió administrativa d'ús privatiu del Bar del teatre el Patronat.
4. Acceptació cessió gratuïta del Casal de Gent gran per renúncia anticipada al dret de
superfície
5. Aprovació del pla de treball i del programa de participació ciutadana de l'avanç de la
revisió del POUM
6. Modificació bases subvencions Cultura 2018
7. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de neteja viària de la Garriga
8. Expedient de modificació de crèdits núm. 2018.12. Modalitat: Crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit
9. Expedient de modificació de crèdits número 2018.03. Modalitat: Crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit
10. Ratificació de la resolució d'Alcaldia-Presidència relativa a l'aprovació del pla
pressupostari a mitjà termini, període 2019-2021
11. Donar compte dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a
l'exercici econòmic del 2017
12. Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.04
Informes de l’alcaldia
13. Declaració institucional de rebuig del vandalisme patit a la vil·la romana de can Tarrés
Mocions
14. Moció ICV-EUiA, per denunciar incompliment del pacte d'estat en matèria de
violència de gènere em els pressupostos de l'estat i reclamar la partida pressupostària
compromesa per a les administracions locals de la lluita contra la violència i polítiques
d'igualtat
15. Moció CUP i Si-Solidaritat . Defensa llibertats artistes
16. Moció Cup i SI-Solidaritat Ple d'Abril: Suport CDRs i resistència civil activa i no
violenta
17. Moció CUP i SI-Solidaritat, Ple d'Abril: Suport a Efrin
18. Moció CUP i SI-Solidaritat Ple d'Abril: suport proactiva Open Arms
19. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC-CP de la Garriga sobre l’acord del
seguiment dels acords de mocions anteriors.
20. Moció Acord-ERC. Per recuperar sistema públic de pensions
Precs i Preguntes
21. Precs ICV
22. Prec PSC
23. Prec C’s
24. Prec CUP
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1. Aprovació de l’acta núm. 109 corresponents al ple ordinari de 21 de març de 2018
La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a
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l’acta núm. 109 corresponent al ple ordinari de 29 de març de 2018.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=423.0&ends
At=447.0

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-Solidarita i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet de
la Corporació, aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2018.

2. Aprovació de les festes de caràcter local pel l'any 2019
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
ANTECEDENTS
Vist que s’ha rebut comunicació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya en relació a la necessitat que els ajuntaments fixin les dues festes locals per a l’any
2019.
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat de Catalunya on
s’estableix que aquestes dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació a proposta dels municipis respectius, mitjançant acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament d’acord amb el que estableix l’article 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de juliol.
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Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que
s'indiquen a continuació, malgrat estar pendents encara de la seva aprovació i publicació.
1 de gener (Cap d’any), 19 d’abril (Divendres Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1
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de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre
(Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots
Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució) , 25 de desembre (Nadal), 26 de desembre (Sant
Esteve).
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer. Fixar per a l’any 2019 les següents festes de caràcter local de la Garriga:


Dia 10 de juny de 2019



Dia 3 d’agost de 2019

Segon. Donar compte del present acord a la Direcció dels Serveis Territorials del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=447.0&ends
At=1045.0

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SISolidaritat) i 3 vots en contra ( 1 C’s, 1 PSC, 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents,
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.
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3. Aprovació de l'expedient de contractació , mitjançant concurs per a l'adjudicació de la
concessió administrativa d'ús privatiu del Bar del teatre el Patronat.
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
ANTECEDENTS DE FET
I.- Ateses les circumstàncies següents: el servei de bar del teatre el Patronat és un servei de
restauració ubicat a la part dreta del Teatre de la Garriga, El Patronat, al Passeig, 42. i atesa la
necessitat de utilització de l’espai amb els objectius que s’indiquen, es pretén dotar l’edifici del
Teatre de la Garriga, El Patronat d’un servei de restauració per al públic assistent i usuaris del
Teatre de la Garriga, El Patronat i públic en general, qualificat com a bé de domini públic, es
pretén realitzar una concessió administrativa d’ús privatiu d’aquest bé de domini públic.
II. En data 13 i 23 de març els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe sobre el bé
immoble objecte de la concessió, a nivell de valoració del bé i dels costos de manteniment .
III.- El projecte del servei ja va ser aprovat i cal procedir a la tramitació d’acord amb la
Disposició Addicional 1a del TRLMC aprovat per decret 2/2003, per tant es dictarà resolució
motivada per l’òrgan de contractació tot aprovant l’expedient, i es disposarà l’obertura del
procediment d’adjudicació.
IV.- En data 9 d’abril per part de l’àrea de cultura, gestora del ‘espai es va informar la necessitat
de la seva concessió.
V.- En data 10 d’abril de 2018 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
VI.- En data 12 d’abril de 2018 la Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i
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adjudicar la concessió al ser superior aquesta als 4 anys correspon la seva adjudicació al ple de
l’ajuntament.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

VI.- Es van redactar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
l’adjudicació de la concessió per procediment obert simplificat.
FONAMENTS JURÍDICS
— Els articles 218, 221 i la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,.
— Els articles 53 a 71 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
— L'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
— Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
lo establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació per a la concessió d'ús privatiu d'un bé qualificat
de domini públic, EL Bar del teatre el Patronat, convocant la seva licitació.
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Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el procediment,
en els termes que figura en l'expedient.
Tercer. Atorgar un termini de 15 dies als licitadors als afectes de poder presentar les seves
propostes de gestió de l’espai.
Quart. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la
plataforma de contractació del sector públic de la generalitat.
Cinquè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=1045.0&end
sAt=1373.0

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.

4. Acceptació cessió gratuïta del Casal de Gent gran per renúncia anticipada al dret de
superfície
ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
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ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 13 de juliol de 1979, l’ajuntament de la Garriga va constituir davant notari un dret de
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superfície sobre la finca a la plaça del silenci número 2 per a la construcció de la Llar d’avis i
Casal de la gent Gran. Dita cessió es va constituir per un termini de 50 anys fins al 2029, llevat
que la part cessionària renunciés anticipadament.
II.- En data 8 de febrer l’entitat Fundació la Caixa va presentar escrit en aquest ajuntament, RE
número E/938/2018, mitjançant en el qual es manifestava la voluntat d’extingir el dret de
superfície procedint a la devolució i entrega a favor d’aquest ajuntament de l’espai del Casal
d’avis, així com de tot el seu mobiliari renunciant al dret de compensació que establia la
clàusula 8èna de l‘escriptura original de cessió del dret de superfície.
III.- Per part dels Serveis Tècnics Municipals es va emetre informe en data 12 d’abril de 2018
sobre la valoració del bé immoble que es retorna a l’ajuntament de forma gratuïta amb un valor
de 415.594,83€. Respecte del possibles gravàmens tan sols es desprenen els que hi ha de
manteniment de l’equipament quant al seu ús diari i de manteniment de la construcció. En
aquest sentit hi ha dos aplicacions al pressupost de despeses de manteniment de les activitats i
de la instal·lació per fer front a aquestes despeses. Quant al valor dels béns mobles s’adjunta
informe al respecte amb una valoració total de 9.740 €.
IV.- La intervenció també va metre informe sobre el tant per dent i sobre la disponibilitat
pressupostària que dita acceptació li comportava.
V.- Es disposa de la corresponent nota del registre de la propietat conforme existeix una cessió
del dret de superfície per cinquanta anys a favor de la Caixa on hi ha construït el Casal d’Avis i
que el titular del dret de superfície és l’ajuntament.
VI.- Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i la seva
adequació normativa.
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Aquesta cessió ha de ser acceptada pel ple de la corporació al haver estat com a conseqüència
d’una renúncia anticipada a un dret de superfície atorgat per acord plenari de data 30-5-1978 i
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caldrà signar el corresponent conveni d’extinció del dret de superfície davant notari i a la
inscripció de l’equipament del Casal d’avis i del seu mobiliari a l’inventari municipal i al
registre de la propietat.
FONAMENTS JURÍDICS
— Articles 206 i 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
— L'article 31 i 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
— La Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
Primer. Acceptar la cessió gratuïta del bé immoble Casal de Gent Gran així com tot el seu
mobiliari per part de la Fundació la Caixa amb motiu de la seva renúncia anticipada al dret de
superfície que gaudia per un termini de 50 anys i que finia l’any 2029, per tal que l’ajuntament
el continuï destinant a casal d’avis.
Segon. Notificar el present acord al cessionari la Fundació la Caixa, a fi i efecte que es
formalitzi aquesta renúncia anticipada i la conseqüent cessió gratuïta del casal en document
administratiu, i es materialitzi la mateixa mitjançant escriptura pública davant notari per tal de
deixar sense efecte l’actual escriptura de cessió del dret de superfície atès que es tracta d’una
renuncia anticipada, i inscriure-la en el Registre de la Propietat al tractar-se d’un bé immoble.
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Tercer. Anotar l’esmentada cessió a l'Inventari de béns de l'Entitat a l'apartat corresponent,
Béns de Domini Públic - Servei públic, tan respecte de l’equipament Casal Gent Gran per un
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import de 415.594,83€. i del mobiliari existent per un import 9.740 €.
Quart. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari per
a la constància i efectivitat del present acord.
Cinquè. Donar compte del present acord a l’ Associació Gent Gran de la Garriga pel seu
coneixement i efectes.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=1373.0&end
sAt=1604.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 ACORD+ERCAM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-PM, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de
fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord.

5. Aprovació del programa de participació ciutadana de l'avanç de la revisió del POUM
ÀREA FUNCIONAL: Urbanisme
ANTECEDENTS
Vist que en el marc de la redacció de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) en data 12/04/2018, registre d’entrada ME/003021 de 12/04/2018 ha estat presentat el
programa de participació ciutadana de data març 2018 per l’arquitecte Ferran Navarro i
Acebes segons contracte de redacció de l’Avanç subscrit el dia 19/02/2018.
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Vist que en data 16/04/2018 la tècnica de participació ciutadana i l’arquitecte municipal han
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emès sengles informes favorables del programa de participació ciutadana presentat.
FONAMENTS DE DRET
Atès que d’acord amb el que determina l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost es garanteixen i s’han de fomentar els drets
d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de
planejament.
Atès el que determina l’article 105 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret
305/2006, del 18 de juliol, segons el qual l’ajuntament té l’obligació d’aprovar i publicar el
programa de participació ciutadana en el cas de la formulació o revisió del pla d’ordenació
urbanística municipal.
Atès que segons els informes tècnics emesos el Programa de participació ciutadà presentat té el
contingut que determina l’article 22 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret
305/2006, del 18 de juliol.
Atès que el Programa de participació ciutadana s’ha d’aprovar (art. 105 del RLU) i publicar de
conformitat a l’article 22 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006,
del 18 de juliol.
Atès que l’òrgan competent per a la seva aprovació del PPC és el ple de l’ajuntament en virtut
de la competència que li atorga l'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’acord d’aprovació requereix la majoria absoluta de
nombre legal dels membres de la corporació per tractar-se d’un acord relacionat amb la
tramitació del planejament general.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
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ACORD:
Primer. Aprovar el programa de participació ciutadana de l’Avanç del Pla d’ordenació
urbanístic municipal de la Garriga presentat per l’arquitecte Ferran Navarro i Acebes en data
12/04/2018.
Segon .- Publicar l’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana i el seu contingut
per edicte al BOPB i a la web municipal.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=1604.0&end
sAt=2103.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 ACORD+ERCAM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-PM, 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 inicial de la modificació Bases reguladores per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva per a entitats sense afany de lucre per a la
realització d’activitats o actuacions culturals
ÀREA FUNCIONAL: Cultura
ANTECEDENTS DE FET
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Vista la necessitat de modificar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a entitats sense afany de lucre per a la realització
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d’activitats o actuacions culturals durant l’any en curs.
Vist que l’objecte d’aquesta modificació és: Adequar aquestes bases reguladores a la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com al Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. així com al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Vist que l’Àrea de Cultura proposa la modificació de “bases reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats sense afany de lucre per a la
realització d’activitats o actuacions culturals durant l’any en curs”, per adaptar-lo a la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions així com al Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vist que l’Àrea de Cultura informa favorablement a la modificació de les “bases reguladores per
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats sense afany
de lucre per a la realització d’activitats o actuacions culturals durant l’any en curs”.
Vist l’informe previ de la Intervenció.
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).
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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
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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 la modificació de 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 promoure les activitats
culturals obertes a tota la ciutadania de la Garriga que complementin o supleixin els serveis de
competència municipal de l’àmbit de la cultura o que siguin d’interès públic local per a l’any en
curs, el text íntegre de les quals és el següent:
“ÀREA FUNCIONAL: ÀREA DE CULTURA
IDENTIFICACIÓ: BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS SENSE AFANY
DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O ACTUACIONS CULTURALS
DURANT L’ANY EN CURS
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 Cultura destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a
objectiu:
 Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura en tots els seus àmbits,
prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats, dins el municipi de la
Garriga
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Fomentar i donar suport a la consolidació de festes tradicionals i manifestacions de la
cultura popular i tradicional, dins el municipi de la Garriga
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2.- Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:


Promoure les activitats culturals obertes a tota la ciutadania de la Garriga que
complementin o supleixin els serveis de competència municipal de l’àmbit de la
cultura o que siguin d’interès públic local i que es desenvolupin dins del
municipi de la Garriga

3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de
desembre de l’any en curs.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 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 jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit
es detallen:


Estar inscrites al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya



Estar inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de la Garriga



Tenir entre els objectius de l’entitat la promoció de la cultura en qualsevol dels seus
àmbits
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Assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat i el rebut conforme l’entitat està al
corrent de pagament. (en el cas d’organització d’actes i activitats i/o d’ús d’espais
municipals).

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 jurídiques
1)

Escriptura de constitució o Estatuts (si no s’han presentat amb anterioritat)

2)

Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. (si no
s’han presentat amb anterioritat)

3)

Projecte de l’activitat/s o programa/es a realitzar pel qual se sol·licita
subvenció. En cada una de les fitxes descriptives de l’activitat caldrà omplir
tots els camps especificant les necessitats de cada una de es entitats. En el cas
de cessió d’infraestructures (cadires, taules, tarimes...) l’Ajuntament cedirà el
material disponible, i en cap cas té la obligació de llogar-lo si no en disposa.

4)

Pressupost detallat d’ingressos i de despeses de l’activitat de l’any en curs.

5)

Full de les dades de l’entitat.(en cas que les hagin canviat)

6)

Instància adreçada a l'Ajuntament de la Garriga, que expressi la qualitat en la
qual actua el qui subscriu la sol·licitud, degudament acreditada, número de
DNI, domicili, telèfon per a notificacions i adreça electrònica.

7)

Al cas de resultar beneficiari caldrà un pronunciament exprés del sol·licitant
que acrediti estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.

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
pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres
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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.
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6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar a partir del dia següent de la
data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 5, hauran de presentar-se
mitjançant el corresponent model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel legal
representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podrà
trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament.
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
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu
electrònica del web
municipal, al Portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler
d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta de mitjans habituals de difusió,
per a general coneixement.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les activitats no han de tenir caràcter lucratiu, per tant, en cas de cobrar algun tipus de quota
aquest cobrament ha de servir per ajudar a sufragar les despeses del pressupost global de
l’activitat.
Els ajuts es poden demanar per projectes anuals o per activitats concretes.
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.
Les activitats subvencionades han d’estar obertes a tots els ciutadans de la Garriga i s’han de
realitzar dins el municipi de la Garriga
a) Autofinançament. L’esforç de les entitats per trobar vies de finançament per a les
seves activitats o programes que complementin els ajuts públics (quotes de socis,
aportacions de col·laboradors o espònsors, ingressos per entrades o per vendes de
material promocional, subvencions, etc.), sempre mantenint l’esperit d’una activitat
sense ànim de lucre.
Puntuació: de 0 a 2 punts
b) Assistència: Segons la seva pròpia previsió d’assistència i l’evolució dels darrers
anys, es calcula el percentatge de població que participa de l’activitat. Perquè
l’activitat pugui ser considerada òptima en quant a la participació, hauria d’arribar al
5% de la població.
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La puntuació es farà en funció del resultat de les activitats i projectes desenvolupats
per les entitats sol·licitants durant l’any anterior. En el cas de ser una nova activitat no
es podrà valorar aquest apartat.
Puntuació: de 0 a 3 punts
c) Incidència amb la política municipal: Es parteix de la pregunta “si l’activitat en
qüestió no l’organitzés l’entitat, hauria d’estar programada per l’ajuntament?”
Puntuació: de 0 a 3 punts
d) Activitats de caire innovador i singulars
Puntuació: de 0 a 3 punts
e) Projectes o activitats que estiguin promogudes conjuntament per més d’una entitat i
que afavoreixin el treball de col·laboració entre associacions.
Puntuació: de 0 a 3 punts
f) Per la consolidació i implantació de l’entitat al municipi
Puntuació: de 0 a 4 punts
g) Interès en mantenir la identitat, tradició, el patrimoni cultural i la cultura
catalanes: es valorarà el treball pel manteniment, difusió i renovació de la cultura i
identitat catalanes.
Puntuació: de 0 a 3 punts
h) Activitats que afavoreixin la integració, la solidaritat, l’atenció a la diversitat, la
igualtat
d’oportunitats, les relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el
respecte al medi.
Puntuació: de 0 a 3 punts
i)

Per la creació de nova entitat en aquells àmbits en què el municipi tingui alguna
mancança.
Puntuació: de 0 a 1 punts

j)

Despeses pel desenvolupament de l’activitat. De la suma total:
Puntuació: de 0 a 10 punts

k) Propostes que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de
l’Ajuntament, i que es puguin congestionar conjuntament
Puntuació: de 0 a 4 punts
l)

Nombre de socis de l’entitat
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Puntuació: 0,05 punts per soci/a
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
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L’import màxim serà determinat anualment en els pressupostos aprovats per l’any en curs.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
El mètode utilitzat serà el següent: es puntuaran tots els criteris objectius de cada entitat, es
sumaran la totalitat dels punts que hagi obtingut cada entitat i es dividirà l’import de la
subvenció entre el total de punts. Aquesta divisió ens atorgarà un valor punt el qual
multiplicarem pel total de punts obtinguts per cada centre. Aquesta multiplicació donarà
l’import de la subvenció que atorgarem a cada entitat.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 70%
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 de Cultura.
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 de Cultura o persona a qui delegui



Tècnica de Cultura o persona a qui delegui



Tècnica de Participació o persona a qui delegui

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.
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13.- Termini de resolució i de notificació
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S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en
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 de forma expressa en el termini d’un mes, a partir de la
recepció de l’indicat acord.
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 i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
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beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses despeses que l’integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
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.
Quedaran excloses d’aquesta normativa aquelles entitats i/o associacions que no respectin
l’actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la
Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin
actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines.
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 necessàries per a
l’execució de l’activitat o projecte objecte de la subvenció.
(L’IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo).
No seran subvencionables:
-Factures de carburant
-Factures de telèfon, quan no vagi a nom de l’entitat, i en el cas que hi vagi les trucades han de
ser vitals per organitzar l’activitat.
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-Factures de menjar i begudes que no tinguin a veure amb l’objecte de l’activitat.
-Begudes alcohòliques
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18.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit de 50% del cost total del projecte/activitat.
19.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
En el cas que una entitat necessiti un pagament avançat pel bon funcionament del projecte o
activitat sol·licitada, aquest serà del 50% i caldrà fer la sol·licitud mitjançant una instància. El
50% restant s’abonarà un cop s’hagi fet la justificació total de la subvenció.
20.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, a la data indicada a la
convocatòria corresponent.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats
que es podran trobar a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’ajuntament, i revestirà la forma de:
- 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.

- Per subvencions d’import inferior a 3.000 €:
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
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1)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada
activitat i els resultats obtinguts.

2)

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Control financer:
1)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada
activitat i els resultats obtinguts.

2)

La justificació de les despeses serà substituïda per la realització d’un control
financer que efectuarà la pròpia Intervenció General de la Corporació.

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa per un import mínim que dobli l’import de la
subvenció rebuda per a la realització de la subvenció.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a què es refereixen. En el
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i
compulsa a l’efecte de poder retorna-los al/la beneficiari/ària.
4) Els documents justificatius han de ser datats de l’any en què es fa la concessió i
han d’anar obligatòriament a nom del centre beneficiari.
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5) Per a l’acceptació de les subvencions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
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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 al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
22.-Publicació de les subvencions
1.-Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat (amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els
participants en cada projecte o programa subvencionat), conforme es vagin publicant a la Base
de Dades Nacional de Subvencions del Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la Seu Electrònica del web municipal, o
qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi de transparència.
2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat
subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per un
import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de
les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar compliment a
l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²62406Q0T0G6H303E0WXYn»
²62406Q0T0G6H303E0WXYn»

Codi de
verificació
Procediment

62406Q0T0G6H303E0WXY

Expedient núm.

Document 45114/2018

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

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 dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
24.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits
següents:
a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat
subvencionada.
c. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.
25.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²62406Q0T0G6H303E0WXYn»
²62406Q0T0G6H303E0WXYn»

Codi de
verificació
Procediment

62406Q0T0G6H303E0WXY

Expedient núm.

Document 45114/2018

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar
el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
26.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució
del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics
i audiovisuals.
27.- Revocació
1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi
oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i les
finalitats per a les quals foren atorgades.
2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en
qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués atorgat
sota condició i no es compleixi.
28.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de
comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
29.- Obligats al reintegrament
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1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o
consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
30.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
31.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
1.-En compliment d'allò que s'estableix a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 3 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades recollides en
l'imprès de sol·licitud s'incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de
l'Ajuntament de la Garriga, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud, i de gestionar i tramitar
aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa
sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2.-Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir en qualsevol moment
a l'Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga)
32 .- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació
concordant.
33.- Vigència
Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa.”

Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya l’anunci de les presents Bases Reguladores de conformitat amb allò que estableix
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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
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de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement, per un termini de 20 dies.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=2103.0&end
sAt=2445.0

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 vot en contra (ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

7. Aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei de neteja viaria de la Garriga
ÀREA FUNCIONAL: Contractació
ANTECEDENTS DE FET
I. El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2010, va acordar
adjudicar el contracte per a la gestió del servei de neteja viària de la Garriga, amb una
vigència de 8 anys, a l’ empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA (CESPA S.A.) per un import de 404.825,74 euros, IVA inclòs
II. En data 1 de maig de 2010 , es va signar el contracte de serveis de neteja viària de la Garriga
amb la Sra. Montserrat Farrerons Ballús, representant de l´empresa COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA (CESPA S.A.) , amb CIF
A82741067 i domicili a Barcelona, Avinguda de la catedral 6-8.
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III. Que en la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives del servei actual, s’ estableix
la possibilitat de prorrogar el contracte fins al termini màxim previst per la normativa en
matèria de contractes vigent en aquell moment, d’acord amb l’article 157 del Reial decret

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i el seu article concordant de la llei 13/1995.
IV. En data 9 d’abril de 2018, el tècnic de via pública ha informat que el contracte s´ha prestat en
termes generals de manera correcta, sens detectar-se cap problema important en el servei i
informa favorablement a que la pròrroga es realitzi per un termini d’ un any .
V. Vist l’informe de Secretaria al respecte, del qual es desprèn la possibilitat de fer la pròrroga
per termini d’un any.
VI. Vist l’informe d´Intervenció.

FONAMENTS JURÍDICS
 Els articles 157 i següents del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
 Els articles 243 i següents del reglament d’obres, activitats, serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995.
 Plec de clàusules administratives generals i particulars.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de servei de neteja viària de la Garriga, amb
l´empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA
(CESPA S.A.) , amb CIF A82741067, per un termini d’un any, des de l’ú de maig de 2018 fins
el 30 d’abril de 2019.
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Segon. Determinar que el preu anual del contracte serà de 467.611 euros (IVA inclòs), tal com
es detalla a l’ informe tècnic de necessitats del tècnic de via pública, donat que els plecs del
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servei actual preveuen una revisió de preus anual en funció de l’evolució de l’IPC interanual.
Suposant un increment d’1,5 % (l’últim publicat per l’Institut Nacional d’Estadística pel període
febrer 2017 a febrer de 2018 és de l’1,1 %).
Tercer. Aprovar la despesa per un import màxim de 467.611 euros amb càrrec a l´aplicació
pressupostària següent: 403.16300.22700 SU.Neteja viària. Aquesta despesa es desglossa de la
següent manera:


Any 2018, maig a desembre: 311.741 euros, IVA inclòs



Any 2019, gener a abril: 155.870 euros, IVA inclòs.

Quart. Emplaçar al contractista per tal que en el termini de 5 dies des de la notificació del
present acord concorri a formalitzar el document de pròrroga.
Cinquè. Notificar dita pròrroga al registre Públic de Contractes
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=2445.0&end
sAt=2664.0

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

8.- ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
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IDENTIFICACIÓ
Expedient de modificació de crèdits núm. 2018.12. Modalitat: Crèdits extraordinaris i
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suplements de crèdit

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2018.12
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 14,
15 i 20 de les bases d'execució per a l'exercici 2017.
Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).
ES PROPOSA:
Primer. Aprovar les propostes de crèdit extraordinaris i suplements de crèdit per import de
3.506.187,46 euros de la forma següent:
Despeses que cal finançar:
Aplicacions pressupostàries a donar d’alta:
Crèdits extraordinaris:
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Projecte
despesa

Document 45114/2018

Aplicació
pressupostària

Descripció

RF

Proposta
consignació

-

100 34200 62902

Adequació pavelló Can Violí

5

48.400,00 €

-

403 16100 63901

Renovació xarxa d'aigua

5

80.000,00 €

-

403 16100 63902

Renovació xarxa d'aigua

5

161.781,66 €

-

403 15310 61901

Millores c/Sancho Marraco

5

60.000,00 €

-

205 34200 60900

Circuit d'atletisme

5

25.410,00 €

-

403 15310 60902

Ascensor La Sínia

5

100.000,00 €

-

100 23100 63200

Adequació casal gent gran

5

48.400,00 €

-

402 17000 62300

Equipaments Horts urbans

5

18.000,00 €

-

402 17200 62300

Renovació Bústies contenidors soterrats

5

8.000,00 €

-

402 17201 62300

Control generació paper comerços

5

9.600,00 €

-

402 17100 63300

Millora xarxa reg

5

15.000,00 €

-

402 17200 63300

Adequació d´escocells i parterres

5

7.000,00 €

-

102 13200 62300

Càmeres videovigilància

5

34.000,00 €

-

302 92001 22799

Consultoria LOPD

5

15.000,00 €

-

302 92003 22799

Consultoria estudis de costos

5

15.000,00 €

-

100 13000 22706

Projecte redacció prefactura de policia

5

15.000,00 €

-

100 23000 62200

Arranjament Club Social del Far de Salut Mental

5

48.000,00 €

-

100 23101 62200

Adequació habitatge C/ Nord

5

15.000,00 €

-

100 33802 22799

Festa major alternativa

5

40.000,00 €

-

401 92900 22610

Indemnització carrer Negociant

5

260.000,00 €

-

201 32702 22699

Consell de Joventut

5

2.000,00 €

-

201 32600 22799

Vetlladora per la UCE Escola Puiggraciós

5

4.000,00 €

-

201 32601 22799

Adolescència i joventut en post obligatòria

5

2.000,00 €

-

301 92000 50000

Fons de contingència increment salarial

5

60.000,00 €

-

202 31200 22799

Salut i CAP

5

4.000,00 €
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-

202 31100 62300

Compra lectors de microxips gats i gossos

5

1.000,00 €

-

202 31103 22606

Promoció Salut - DONA (cursos)

5

6.000,00 €

-

202 31104 22606

Cursos hàbits saludables per les escoles

5

15.000,00 €

-

208 23104 22799

Edició i dissenys Garriga Societat Civil. Llibre Teresa
Niubó

5

3.000,00 €

-

305 43300 22799

ACIC

5

5.000,00 €

-

305 33800 62500

Carpes comerç

5

10.000,00 €

-

305 43103 22799

Can Raspall emprenedoria

5

10.000,00 €

-

206 92400 62500

Sofàs Casal

5

1.500,00 €

-

206 33805 22799

Projecte "Murs que parlen"

5

4.500,00 €

-

207 23000 63200

Adequació Serveis Socials

5

30.000,00 €

-

203 33300 63600

Sistema de clau intel·ligent

5

10.000,00 €

204 33600 62500

Material moble per a l´equipament de tallers de la VR
Can Terrers

5

6.000,00 €

-

204 33600 62300

Emmagatzematge de l´equipament de talles VR Can
Terrers

5

12.100,00 €

-

204 33607 22799

Llibre interpretació del Patrimoni

5

9.000,00 €

-

204 33606 62500

Mobiliari centre de visitants

5

2.500,00 €

-

-

302 92000 15102

SEI.P.Laboral.IR.Hores extraordinàries

5

1,00 €

-

208 23100 48051

Associació Gent Gran de la Garriga

-

13.000,00 €

-

304 34100 48050

Oriol Sabata Fernández

-

6.000,00 €

-

204 33600 62600

Centre Visitants. Equips processos informació

5

1.663,75 €

Total Crèdits Extraordinaris
(RF) Recurs de finançament:
5 Romanent de tresoreria despeses generals
4 Romanent de tresoreria Finançament Afectat
6 Compromís d’ingrés
(-) Baixa per anul·lació

Romanents de Tresoreria:
Projecte despesa Aplicació pressupostària

Descripció

Consignació
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-

2018.301.87000

Romanent tresoreria despeses generals 1.222.856,41 €
Total finançament

1.222.856,41 €
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Baixa per anul·lació:
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació

-

208

23102

22798

Associació Gent Gran de la Garriga

13.000,00 €

-

304

43100

22799

Promoció i desenvolupament d’empreses i professionals

6.000,00 €

Total baixa per anul·lació

19.000,00 €

Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

RF

Proposta
consignació

2018/2/100/23

100 17101 62300

Ombrejat (adequació parcs infantils)

5

25.500,00 €

2018/2/100/8

100 34200 62301

Circuit de Workout

5

3.150,11 €

2017/2/403/13

403 15320 61901

Reasfaltat diversos vials

5

450.000,00 €

2018/2/100/7

100 15310 61900

Accessibilitat de carrers (Figaró, Crta Nova, etc)

5

50.000,00 €

2017/2/100/7

100 17200 60900

Inversions carril bici

5

25.000,00 €

2017/2/403/19

403 17900 61900

Zona d'esbarjo per gossos

5

40.000,00 €

2016/2/100/5

100 13600 62900

ALP.parc de Bombers

5

20.000,00 €

2018/2/100/1

100 34200 62900

Pista 1 (entorn de la pista, jocs infantils)

5

100.000,00 €

2018/2/100/2

100 34200 63900

Pista 2

5

70.000,00 €

2016/2/205/3

205 34000 62500

ESP.Instal·lacions i mobiliari. Reposició

5

30.000,00 €

2018/2/100/10

100 32300 63200

Millores escola Tagamanent

5

18.150,00 €

2017/2/100/13

100 33300 62200

Rehabilitació Can Luna

5

80.000,00 €

402 16230 22613

GR.Tractament de la fracció rebuig

5

65.000,00 €

2017/2/402/1

402 17201 61900

Talúes del riu a can Noguera, part nord

5

65.000,00 €

2018/2/100/14

100 45400 61900

Consolidació mur camí fluvial Can Palau

5

15.000,00 €

402 16220 22700

Servei de gestió de residus municipals

5

12.500,00 €

402 17201 22699

Campanyes reducció de residus

5

9.000,00 €
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2018/2/100/12
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100 17100 63100

Jardineria (plantacions parcs i jardins)

5

30.000,00 €

402 17100 22706

Estudis i treballs tècnics

5

6.000,00 €

302 92000 22700

Neteja instal·lacions

5

20.000,00 €

302 92000 22602

Impremta

5

10.000,00 €

2017/2/303/1

303 92600 63700

SOC.TIC.Dependències municplas.Xarxa informàtica

5

59.000,00 €

2017/2/303/2

303 92600 63600

SOC.TIC.Ordinadors i altre maquinari. Adquisició

5

26.850,00 €

2017/2/303/2

303 92600 63600

SOC.TIC.Ordinadors i altre maquinari. Adquisició

5

21.000,00 €

303 92600 22799

Millora de la web

5

15.000,00 €

303 92600 63700

SOC.TIC.Dependències municplas.Xarxa informàtica

5

10.000,00 €

100 92000 22601

Atencions protocol·làries i representatvies

5

3.000,00 €

100 33400 48049

Suport a llibres i audiovisuals

5

3.000,00 €

201 32320 22977

EMM.Altres treballs realitzats per altres empreses i prof

5

3.000,00 €

302 92000 12000

Sei.P.Funcionari.R.Bàsiques.Grup A1

5

30.000,00 €

100 23100 16204

Acció Social.P.Funcionari

5

9.860,00 €

100 23100 16304

Acció Social.P.Laboral

5

16.140,00 €

302 92000 15101

SEI.P.Funcionari.Incentius al rendiment.Hores
extraordinàries

5

10.000,00 €

302 92000 13001

SEI.P.Laboral.Incentius al rendiment.Hores
extraordinàries

5

5.000,00 €

102 13200 15100

SEG. P.Funcionari incentius rendiment. Hores
extraordinaries

5

10.000,00 €

304 24100 13100

PEIT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans Ocupació

5

100.000,00 €

304 24101 16000

PEIT.TRE.P.Laboral.Eventual.Plans Ocupació.SS

5

50.000,00 €

207 23101 13011

ASH.P.Laboral.R.Bàsiques.Grup A2

5

20.000,00 €

203 33400 14300

CUT.Programa contractació sector musical

5

5.000,00 €

203 33400 16000

CUT.Programa contractació sector musical.SS

5

2.000,00 €

103 92000 12000

SEI.SEC.R.Bàsiques.Grup A1

5

15.989,44 €

103 93100 12000

HIS.R.Bàsiques.Grup A1

5

10.562,50 €

202 31100 22799

Protecció salut.Legionel·la

5

20.000,00 €

202 31300 62900

Adquisició 1 DEA

5

15.000,00 €

202 31100 48009

Progat

5

3.500,00 €

2017/2/303/1

2018/2/202/1
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202 31101 22799

protecció salut.Gats al carrer

5

2.000,00 €

208 23103 22799

Programa igualtat i LGTBIQ.Empreses i professionals

5

20.000,00 €

208 23103 22699

programa igualtat i LGTBIQ.Despeses diverses

5

5.000,00 €

208 23102 22799

Activitat gent gra.Empreses i professionals

5

3.000,00 €

208 23103 22799

Programa igualtat i LGTBIQ.Empreses i professionals

5

2.000,00 €

304 43100 22799

promoció i desenv.econòmic.Empreses i professionals

5

10.000,00 €

304 43111 22799

Gastronòmada.Empreses i professionals

5

15.000,00 €

305 43101 22799

Dinamització comercial. Empreses i professionals

5

8.500,00 €

305 43102 22799

Catalunya emprèn.Empreses i professionals

5

7.500,00 €

305 43101 22799

Dinamització comercial. Empreses i professionals

5

13.000,00 €

305 43120 22799

Proj. Transversal dinamit. Turísticocomecial.Empreses i
prof

5

15.000,00 €

305 43120 22799

Promoció mercat no sedentari.Empreses i professionals

5

16.000,00 €

305 43120 22799

Promoció mercat no sedentari.Empreses i professionals

5

5.000,00 €

305 43300 47001

Ajuts emprenedors i autònoms

5

13.000,00 €

305 43110 22614

Nadal.Llums

5

5.000,00 €

305 43100 22799

Campanya de Nadal.Empreses i professionals

5

1.500,00 €

206 31100 22608

Pla salut jove C-17.Altres despeses

5

10.000,00 €

207 23105 22799

Atenció gent gran urgències residència. Centre de dia

5

20.000,00 €

207 23106 22799

Projecte atenció a la infància

5

20.000,00 €

207 23100 48045

Projecte aliments frescos

5

12.000,00 €

207 23101 48024

menjadors escolars

5

10.000,00 €

207 23101 48004

Material escolar i llibres

5

13.120,00 €

207 23100 48002

Càrites Parroquial. Banc Aliments

5

3.000,00 €

207 23104 48025

Foment de lloguer d'habitatge

5

5.000,00 €

207 23104 48027

Foment accés habitatge

5

10.000,00 €

203 33400 22799

Suport extern cultura i participació

5

12.000,00 €

203 33802 22799

Festa Major. Professionals

5

135.000,00 €

203 33300 22799

Teatre Municipal. Treballs realitzats per altres
empreses i professinals

5

12.000,00 €

203 33300 22750

Teatre municiapl. So i llum

5

5.000,00 €
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2018/2/203/2

203 33300 62900

Teatre.Maquinària i utillatge

5

43.000,00 €

2018/2/203/1

203 33300 62500

Teatre.Mobiliari

5

1.000,00 €

203 33300 21300

Teatre Municipal. Manteniment escènic

5

2.000,00 €

203 33800 22799

Festes i activitats populars. Professionals

5

18.000,00 €

203 33801 22799

Carnestoltes Professionals

5

3.000,00 €

100 33210 64100

Sistema RFID Biblioteca

5

12.000,00 €

203 33210 22000

Biblioteca.Matrial conservació fons

5

300,00 €

203 33210 22609

Biblioteca.Programació activitats

5

1.714,00 €

204 33606 22799

Patrimoni i Tursimes.Empreses i professionals

5

3.000,00 €

2018/2/204/2

204 33600 68200

Nous punts de senyalització

5

5.000,00 €

2018/2/204/2

204 33600 68200

Nous punts de senyalització

5

5.445,00 €

204 33606 22799

Patrimoni i Tursimes.Empreses i professionals

5

5.000,00 €

204 33000 48008

Associació Corpus

5

2.000,00 €

209 92403 22799

Foment de la participació.Empreses i professionals

5

3.000,00 €

209 92400 22799

Foment de l'associacionisme.Empreses i professionals

5

20.000,00 €

203 33803 26000

Reis.Treballs realitzats per entitats

5

15.000,00 €

205 34000 22711

Activitats esportives.Ambulàncies

5

3.000,00 €

205 34000 22799

Despeses vàries.Treballs realitzats empreses i prof.

5

2.000,00 €

205 34000 48006

Entitats i activitats esportives

5

15.000,00 €

205 34000 48008

Esport Escolar

5

5.000,00 €

2018/2/100/3

100 34200 63901

Gespa camp de futbol

5

40.000,00 €

2013/2/403/3

403 15500 60901

ATS.VPU.Urb.Pg.Congost (alçada camí Ral)

4

56.665,29 €

2013/2/403/2

403 15320 60900

ATS.VPU.Urb.Pg.Congost (tram Cogul-Camp Cirés)

4

2.919,71 €

2017/2/100/17

100 92600 64100

Gestor documental

4

2.465,00 €

2017/2/100/12

Total Suplements de crèdits

2.283.331,05€

Romanents de Tresoreria:
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació

-

2018.301.87000

Romanent tresoreria despeses generals

2.221.281,05 €
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2018.301.87010

Romanent de tresoreria finançament afectat
Total finançament

62.050,00€
2.283.331,05€

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

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 debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=2664.0&end
sAt=4539.0

El Ple de l’Ajuntament per 11 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), 1 abstenció (SISolidaritat) i 5 vots en contra (2 C.U.P-PA, 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 proposta d’acord.

9.- Expedient de modificació de crèdits número 2018.03. Modalitat: Crèdits extraordinaris
i suplements de crèdit (OAMC)
ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2018.03.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

FONAMENTS JURÍDICS
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 14,
15 i 20 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).
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar les propostes de crèdit extraordinaris i suplements de crèdit per import de
35.570,00 euros de la forma següent:
Despeses que cal finançar:
Aplicacions pressupostàries a donar d’alta:
Crèdits extraordinaris:(um: euros)
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció

RF Proposta consignació

-

200

92000

62300

Estris i equipaments administratius

5

850,00

-

200

92000

62500

Mobiliari OAMC

5

300,00

-

200

92000

62500

Mobiliari OAMC

5

500,00

-

200

92000

62500

Mobiliari OAMC

5

350,00
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-

200

92001

22799

Vinilatge

5

500,00

-

200

92000

62300

Estris i equipaments administratius

5

2.570,00

-

200

92000

22799

Comunicació Externa i Interna

5

30.000,00

Total crèdits extraordinaris

35.070,00

(RF) Recurs de finançament:
5 Romanent de tresoreria despeses generals
4 Romanent de tresoreria Finançament Afectat
6 Compromís d’ingrés

Romanents de Tresoreria: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta de
baixa

-

2018.301.87000

Romanent tresoreria despeses generals
Total finançament

30.070,00
35.070,00

Suplements de crèdits:(um: euros)
Projecte despesa

Aplicació pressupostària
200

92000

16304

Descripció

Proposta
consignació

Acció Social

500,00
Total suplements de crèdits

500,00

Romanents de Tresoreria: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta de
baixa

-

2018.301.87000

Romanent tresoreria despeses generals
Total finançament

500,00
500,00

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler
d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial.
Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=4539.0&end

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

sAt=4634.0

El Ple de l’Ajuntament per 11 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), 2 abstenció (SISolidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 4 vots en contra (2 C.U.P-PA, 1 C’S, 1 PSC-CP) dels 17
membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.

10.- Ratificació de la resolució d'Alcaldia-Presidència relativa a l'aprovació del pla
pressupostari a mitjà termini, període 2019-2021
ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
Vist que l’Alcadia-Presidència de data 22 de març de 2018 va adoptar la següent resolució:
“Antecedents
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mitjà termini,
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a
mitjà termini per als exercicis 2019 a 2021, prenent com a base el pressupost liquidat de
l’exercici 2016 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2018.
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva
realització.
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Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mitjà termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Fonaments de dret
L’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del
deute comercial, estableix que les administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a
mitjà termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, de deute públic i regla de la despesa.
L’article 29.2 de la LOEPSGF enuncia que els plans pressupostaris a mitjà termini tindran un
període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives administracions públiques.

b) Les projeccions de les principals conceptes d’ingressos i aplicacions de despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i
despeses.

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
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L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

mitjà termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels pressupostos anuals.
La norma general estableix que, per aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, modificat per la
llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en
el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas
de l’Estat, comunitats autònomes i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net
sempre amb límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
La disposició addicional sisena de la LOEPSF, que introdueix la llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d’invertir quan es tracti
d’ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del
deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig
de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el
percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d’endeutament per a què
l’ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s’estableixen per a l’any 2016, les consideracions a tenir en compte en
relació a la distribució d’aquest superàvit.
Per tant, per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic
vigent,
Resolc:

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²62406Q0T0G6H303E0WXYn»
²62406Q0T0G6H303E0WXYn»

Codi de
verificació
Procediment

62406Q0T0G6H303E0WXY

Expedient núm.

Document 45114/2018

Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini consolidat pel període 2019 a 2021 elaborat
per aquesta Entitat Local que servirà de base per la elaboració del Programa d’Estabilitat.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Segon. Trametre el pla pressupostari a mig termini, període 2019-2021 al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012.
Tercer. Que aquest acord sigui ratificat a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.”
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Ratificar el contingut de la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de data 22 de març de 2018
relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini, corresponent al període 2019-2021.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=4634.0&end
sAt=4757.0

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.

11. Donar compte dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents
a l'exercici econòmic del 2017
ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
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L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de les resolucions relatives a les aprovacions dels

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

següents expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, segons detall següent:
Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2017.01
“La Garriga, 29 de març de 2017
Expedient relatiu al reconeixement d’obligacions procedents d’exercicis tancats i no
comptabilitzades en l’exercici corresponent.
Antecedents
Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 27 de març de 2017 es va iniciar l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 27 de març de
2017.
El secretari i l’interventor accidental han emès els informes preceptius, en sentit favorable.
Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals.
Per tot això,
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RESOLC:
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Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 8.976,88
euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:

N. d'entrada

Data

N. de document

Data doc.

Import
total

Tercer

Nom

F/2017/450

09/02/2017 FV14-0296349

31/10/2016

562,35 220170001506

Operació

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/451

09/02/2017 FV14-0296350

31/10/2016

1.523,61 220170001507

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/452

09/02/2017 FV14-0296368

31/10/2016

66,72 220170001508

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/453

09/02/2017 FV14-0301862

15/11/2016

925,82 220170001509

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/454

09/02/2017 FV14-0301863

15/11/2016

183,61 220170001510

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/455

09/02/2017 FV14-0301877

15/11/2016

4,21 220170001511

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/456

09/02/2017 FV14-0301881

15/11/2016

122,61 220170001512

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/518

15/02/2017 FV14-0250163

15/06/2016

109,78 220170001513

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/519

15/02/2017 FV14-0256065

30/06/2016

6,59 220170001514

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/520

15/02/2017 FV14-0256066

30/06/2016

734,35 220170001515

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/521

15/02/2017 FV14-0263095

15/07/2016

82,22 220170001516

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/522

15/02/2017 FV14-0263124

15/07/2016

175,30 220170001517

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/523

15/02/2017 FV14-0263096

15/07/2016

590,36 220170001518

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/524

15/02/2017 FV14-0256087

30/06/2016

48,50 220170001519

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/525

15/02/2017 FV14-0250189

15/06/2016

16,56 220170001520

B66027947

TECNIQUES DE CLIMA I SANITARI, SL

F/2017/755

07/03/2017 2645

22/03/2016

2.314,74 220170003108

A50878842

AULOCE, SA

F/2017/834

14/03/2017 2016/21

31/10/2016

640,00 220170003567

52159230Z

GARRIGA VILARDEBO, ALBA

F/2017/835

14/03/2017 2016/23

30/11/2016

640,00 220170003568

52159230Z

GARRIGA VILARDEBO, ALBA

F/2017/836

14/03/2017 F00016820

31/08/2016

57,31 220170003623

B62388194

TORELLO EXPRES, SLU

F/2017/925

21/03/2017 A/91

14/11/2016

172,24 220170003963

47709458Y

BADILLO SOLE, CARME

8.976,88

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
Tercer. Donar compte a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tingui lloc.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament,
davant meu el Secretari, que en dono fe.”
Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2017.02
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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“La Garriga, 3 de maig de 2017
Expedient relatiu al reconeixement d’obligacions procedents d’exercicis tancats i no

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

comptabilitzades en l’exercici corresponent.
Antecedents
Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 3 de maig de 2017 es va iniciar l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 3 de maig de 2017.
El secretari i l’interventor accidental han emès els informes preceptius, en sentit favorable.
Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 1.548,80
euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:
N. d'entrada

Data

F/2017/1476

02/05/2017

N.
de
document
38

Data doc.

Import total

Operació

Tercer

Nom

04/11/2016

1.548,80

220170006193

E31479918

OSTADAR

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²62406Q0T0G6H303E0WXYn»
²62406Q0T0G6H303E0WXYn»

Codi de
verificació
Procediment

62406Q0T0G6H303E0WXY

Expedient núm.

Document 45114/2018

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
Tercer. Donar compte a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tingui lloc.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament,
davant meu el Secretari, que en dono fe.”

Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2017.03
“La Garriga, 16 de juny de 2017
Expedient relatiu al reconeixement d’obligacions procedents d’exercicis tancats i no
comptabilitzades en l’exercici corresponent.
Antecedents
Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de 2017 es va iniciar l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 16 de juny de
2017.
El secretari i l’interventor accidental han emès els informes preceptius, en sentit favorable.
Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
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Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
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les hisendes locals.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 162,15
euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:
N. d'entrada

Data

Data doc.

Import total

Operació

Tercer

Nom

02/06/2017

N.
de
document
V16/322

F/2017/1846

14/10/2016

54,15 €

-

B59837674

14/06/2017

7

24/10/2016

108,00 €

-

52177290L

NIX GRUP
DE
SEGURETAT,
SL
MARTINEZ
MARTOS,
SERGIO

F/2017/2072

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
Tercer. Donar compte a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tingui lloc.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament,
davant meu el Vicesecretari, que en dono fe.”

Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2017.04
“La Garriga, 7 de juliol de 2017
Expedient relatiu al reconeixement d’obligacions procedents d’exercicis tancats i no
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comptabilitzades en l’exercici corresponent.
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Antecedents
Pel decret de l’Alcaldia-Presidència de data 7 de juliol de 2017 es va iniciar l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 7 d juliol de 2017.
La Secretaria i la Intervenció han emès els informes preceptius, en sentit favorable.
Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 36,15
euros. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:
N. d'entrada

Data

N. de document

Data doc.

F/2017/2237

-

0020009801

30.09.2016

Import
total
36,15

Operació
-

Tercer

Nom

A08115032

CAPRABO,
SA

Segon. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
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Tercer. Donar compte a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tingui lloc.
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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 (ef), que en dono fe.”
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=4757.0&end
sAt=4808.0

L’Ajuntament resta assabentat.

12. Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.04
ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de la resolució relativa a l’aprovació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2018.04, segons detall següent:
“Antecedents i fonament jurídic
Vist que per Providència d’Alcaldia-Presidència accidental es va iniciar procediment per al
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vist que la Intervenció municipal va emetre informe per valorar la viabilitat dels
reconeixements d'obligacions corresponents a l’exercici anterior.
Vista la proposta realitzada per la Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article
60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Vista la resolució de delegació de data 8 de març de 2018.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
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legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article
53 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits de les factures presentades tot seguit detallades:
N. d’entrada

Nom

Aplicació pressupostària

Descripció

Import

ABACUS SOCIETAT
F/2017/4174 COOPERATIVA, C.L.

2018 201 32300 22626 EME.ACADA.Cursos

F/2017/4383 DISTERRI, SA

Activitats i
esdeveniments.Empreses i
2018 204 33605 22799 professionals

GERMANS HOMS
LLOGUER DE
F/2017/4399 MAQUINARIA 1852 ,S.L.

VP.Arrendaments de maquinària,
2018 403 15320 20300 instal·lacions i utillatge

349,21

GERMANS HOMS
LLOGUER DE
F/2017/4400 MAQUINARIA 1852 ,S.L.

VP.Arrendaments de maquinària,
2018 403 15320 20300 instal·lacions i utillatge

347,52

VALLS PARERA,
F/2017/4569 ANDREU

VP.Arrendaments de maquinària,
2018 403 15320 20300 instal·lacions i utillatge

90,63

F/2017/4745 BGEO OPEN GIS, SL

F/2017/4814 FERRESUIN, SL

Estudis i treballs tècnics
2018 303 92600 22707 programari de gestió

229,38

69,31

1.100,00

Manteniment equips processos
2018 303 92600 21600 informàtics

242,00

FO/PIP.Material
2018 201 32301 22198 subministraments

157,86

RECURSOS EDUCATIUS
PER LA INFANCIA EN
Consell d'infants.Treballs
F/2017/4818 RISC
2018 201 32701 22799 realitzats per empreses i profes.

400,00

F/2017/4820 CAPRABO, SA

Programa diversitat i ciutadania i
2018 207 23100 22606 voluntariat. Cursos

68,54

F/2017/4821 CAPRABO, SA

Casal de Joves. Empreses i
2018 206 33400 22799 professionals

10,20

F/2017/4823 ARLEX DESIGN, SL

Millores i manteniment
2018 403 92000 63201 dependències municipals general

6.044,92

F/2017/4824 ARLEX DESIGN, SL

2018 301 92000 63200 Adequació planta 4.Intervenció

1.740,89
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ELECTRICITAT
F/2017/4829 BOQUET, SL

DM.manteniment
instal.dependències adminsitració
2018 403 92000 21300 general

F/2017/4831 NETYA PROP,S.L.

2018 208 23102 22110 Casal d'avis.Productes de neteja

379,95

F/2017/4838 WATER FIRE, SL

2018 403 15320 22104 UO.Vestuari

227,46

SOCIETAT GENERAL
F/2017/4847 D'AUTORS I EDITORS

2018 201 32700 22606 ACT.Espai Debat Educatiu

600,28

ABANS, SERVEIS
F/2017/4858 CULTURALS, SL

Patrimoni i Turisme.Empreses i
2018 204 33606 22799 professionals

F/2017/4860 SENDRA FERRE, ADELA

Manteniments.Empreses i
2018 204 33600 22799 professionals

106,48

RAFOLS SEGURANA,
F/2017/4868 EVA

2018 201 32300 22626 EME.ACADA.Cursos

298,74

NOVELL GIMENO,
F/2017/4870 XAVIER

2018 201 32301 22799 FO.PIP.Empreses i professionals

760,00

2018 201 32310 22606 EMAD.Cursos organització

250,00

F/2017/4871

FARRES GARRIDO,
RICARDO

EMAD.Atencions protocolàries i
2018 201 32310 22601 representatives

1.012,67

1.210,00

17,41

SUPERMERCADOS
F/2017/4872 VIMADIS, SL

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

107,31

SUPERMERCADOS
F/2017/4873 VIMADIS, SL

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

7,98

TRANSPORTES
F/2017/4878 SAMBLAS, SL

FO/PIP.Material
2018 201 32301 22198 subministraments

DASQUENS
F/2017/4892 TRESSERRAS, CARME

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

50,00

DASQUENS
F/2017/4893 TRESSERRAS, CARME

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

504,90

F/2017/4898 REHABILIT, SL

Renovació façana principal
2018 403 33300 63200 Teatre el Patronat

7.806,44

F/2017/4900 SENDRA FERRE, ADELA

2018 204 33600 68200 Senyalització Casa Barbey

2.999,59

SERVICIO ESTACION,
F/2017/4911 S.A.

EMAD.Material gràfic.Altres
2018 201 32310 22199 subministraments

PRATS SANTIGOSA,
ENRIC (FORN DELS
F/2017/4912 BANYS)

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

F/2017/4913 TRADELAB, SL

2018 102 13200 21300 Reparació i manteniment material

F/2017/4918 SENDRA FERRE, ADELA

PAI.PAT.Refugi
2018 204 33600 63700 Antiaeri.Adequació

13.128,50

CASTILLO TAMAYO,
F/2017/4919 DAVID

2018 403 17200 61900 Neteja forestal boscos Municipals

10.000,00

AVENTURA I LLEURE
F/2017/4921 TERCR ELEMENT, SL

Campanya Nadal.Altres treballs
2018 305 43100 22799 empreses i profes.

7.942,00

F/2017/4922 GALLIFA PUIG, ALBERT

Campanya Nadal.Altres treballs
2018 305 43100 22799 empreses i profes.

1.586,97

TREBALLS FORESTALS
F/2017/4923 PRESEGUE, SL

Neteja franja seguretat prevenció
2018 101 13500 22700 incendis
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TREBALLS FORESTALS
F/2017/4924 PRESEGUE, SL

Neteja franja seguretat prevenció
2018 101 13500 22700 incendis

7.074,87

Dinamització comercial.
F/2017/4925 HIDRA PUBLICITAT, SCP 2018 305 43101 22799 Empreses i professionals

2.541,00

AYTOS SOLUCIONES
F/2017/4927 INFORMATICAS SLU

Estudis i treballs tècnics
2018 303 92600 22707 programari de gestió

1.239,61

PERCEPTION
F/2017/4930 TECHNOLOGIES, SL

Projectes transversals
dinamització
turísticocomercial.Empreses i
2018 305 43200 22799 prof.

3.605,80

ECA, ENTIDAD
COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACION, S.L.
F/2017/4931 UNIPERSONAL

SU.Manteniment instal·lacions
2018 403 16500 21300 enllumenat públic

162,20

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4932 SANITARI, SL

SU.Subministrament material
2018 403 16500 22112 enllumenat públic

622,18

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4933 SANITARI, SL

DM.manteniment
instal.dependències adminsitració
2018 403 92000 21300 general

103,37

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4934 SANITARI, SL

DM.manteniment
instal.dependències adminsitració
2018 403 92000 21300 general

74,49

TELEFONICA DE
F/2017/4935 ESPAÑA, SAU

2018 303 92600 22200 Comunicacions telefòniques

574,92

TELEFONICA DE
F/2017/4936 ESPAÑA, SAU

2018 303 92600 22200 Comunicacions telefòniques

2.376,84

DIMAS EMPRESA
F/2017/4937 D'INSERCIO SOCIAL, SL

2018 206 33801 20300 Festes Nadal.Lloguer equips

213,20

DRENATGES URBANS
F/2017/4938 DEL BESOS, SL

2018 403 16000 21000 SU.Clavegueram.Manteniment

1.566,10

DRENATGES URBANS
F/2017/4939 DEL BESOS, SL

2018 403 16000 21000 SU.Clavegueram.Manteniment

13.965,89

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4940 SANITARI, SL

DM.manteniment
instal.dependències adminsitració
2018 403 92000 21300 general

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4941 SANITARI, SL

SU.Subministrament material
2018 403 16500 22112 enllumenat públic

87,88

TECNIQUES DE CLIMA I
F/2017/4942 SANITARI, SL

SU.Subministrament material
2018 403 16500 22112 enllumenat públic

1.762,89

F/2017/4943 MORE DIRECT, SL

SOC.TIC.Ordinadors i altre
2018 303 92600 63600 maquinari. Adquisició

F/2017/4944 SOUNDCLOUD LTD

Manteniment equips processos
2018 303 92600 21600 informàtics

89,10

F/2017/4946 LA VIENESA, S.C.P.

Atencions protocol·làries i
2018 100 91200 22601 representatives

64,00

F/2017/4947 RAMON MIMO, DAVID

Catalunya emprèn. Emprees i
2018 305 43102 22799 professionals

984,94

PRATS SANTIGOSA,
ENRIC (FORN DELS
F/2017/4948 BANYS)

Programa igualtat home dona i
2018 208 23103 22601 LCTBI.Atencions protocol·làrie

57,99
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F/2017/4949 BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

4.616,74

F/2017/4950 BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

319,80

F/2017/4951 BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

990,99

F/2017/4952 BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

489,43

F/2017/4953 BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

161,18

F/2018/10

ABANS, SERVEIS
CULTURALS, SL

Investigació.Altres treballs
2018 204 33603 22799 realitzats empreses profes.

F/2018/109

NOVATILU, SLU

2018 403 17900 61900 Zona d'esbarjo per a gossos

F/2018/11

CESPA, SA

Servei de gestió de residus
2018 402 16220 22700 municipals

45.404,13

F/2018/111

ABACUS SOCIETAT
COOPERATIVA, C.L.

EMAD.Material gràfic.Altres
2018 201 32310 22199 subministraments

163,24

F/2018/112

BADILLO SOLE, CARME

2018 201 32300 22606 EME.Organització cursos

317,87

F/2018/113

SERRALLERIA MAS, S.L.

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

962,49

F/2018/114

CLUA SERRA, LIDIA

2018 203 33210 22609 Biblioteca.Programació activitats

160,60

F/2018/115

GRUP CHARLY TRAMA,
SCP

Suport extern cultura i
2018 203 33400 22799 participació

F/2018/116

MONTOSA RAMOS,
JUAN CARLOS

VP.Subministrament material
2018 403 15321 22199 pintura

F/2018/117

GARCIA ANDRÉS, JOSÉ
ANTONIO

2018 403 16000 21000 SU.Clavegueram.Manteniment

F/2018/118

IVEMON AMBULANCIES
EGARA, SL

2018 205 34000 22711 Activitats esportives.Ambulàncies

F/2018/119

IVEMON AMBULANCIES
EGARA, SL

2018 205 34000 22711 Activitats esportives.Ambulàncies

F/2018/12

CESPA, SA

2018 403 16300 22700 SU.Neteja viària

F/2018/120

IVEMON AMBULANCIES
EGARA, SL

2018 205 34000 22711 Activitats esportives.Ambulàncies

870,00

F/2018/121

IVEMON AMBULANCIES
EGARA, SL

2018 205 34000 22711 Activitats esportives.Ambulàncies

300,00

F/2018/122

BALDICH BUFI, MARIA
MERCE

Activitats i
esdeveniments.Empreses i
2018 204 33605 22799 professionals

F/2018/124

CRISTALLERIES I
ALUMINIS CENTELLES
S.L.

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

627,75

F/2018/125

CRISTALLERIES I
ALUMINIS CENTELLES
S.L.

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

2.139,21

REIG VILLAR, JOAN

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

17,56

REIG VILLAR, JOAN

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

37,00

F/2018/126

F/2018/127
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F/2018/128

IRB GENT GRAN
SERVEIS,SL

SAD.Ajuntament. Empreses i
2018 207 23102 22798 professionals

130,90

F/2018/129

MAQUINARIA VIDAL, SA

2018 201 32300 21300 EME.Maquinària.Manteniment

193,60

F/2018/13

CESPA, SA

2018 403 16300 22700 SU.Neteja viària

F/2018/130

GASOLINERA
FONTSERÉ, S.L.

2018 403 15320 22103 UO.Carburant vehicles

284,94

F/2018/131

GASOLINERA
FONTSERÉ, S.L.

2018 102 13200 22103 Combustibles i carburants

817,51

F/2018/132

GASOLINERA
FONTSERÉ, S.L.

2018 101 13500 22103 Combustibles i carburants

88,09

F/2018/133

CRISTALLERIES I
ALUMINIS CENTELLES
S.L.

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

524,54

F/2018/134

LA CALMA CULTURA I
LLEURE

Teatre municipal.Programació
2018 203 33300 22611 actes

250,00

F/2018/135

ARNAU FONT, DAVID

Servei de gestió de residus
2018 402 16220 22700 municipals

F/2018/136

DEID SL 2017

2018 205 34000 22109 Material esportiu

176,30

F/2018/145

DISTERRI, SA

Reis.Altres treballs realitzats
2018 203 33803 22799 altres empreses i profes.

109,32

F/2018/146

NATURALEA
CONSERVACIÓ, S.L.

2018 402 17100 22706 Estudis i treballs tècnics

F/2018/15

SONOTECH-OSONA, SL

Activitats esportives.Sonorització
2018 205 34000 22750 i Megafonia

296,93

F/2018/150

CONSORCI GESTIO
DELS RESIDUS
V.ORIENTAL

GR.Servei de deixalleria i
2018 402 16230 22610 tractament de residus

476,88

F/2018/151

CONSORCI GESTIO
DELS RESIDUS
V.ORIENTAL

MED.Recollida porta a porta
2018 402 16210 22709 paper/cartró comercial

2.037,09

F/2018/153

SERRANO FERNANDEZ,
CRISTOBALINA

2018 203 33210 63900 Biblioteca. Fons documental

968,11

F/2018/154

ENRIC ROCA, S.L.

VP.Subministrament material
2018 403 15320 22198 obra

78,99

F/2018/155

PAGES MIMO, ADRIA

2018 206 92000 22706 Elaboració Pla Local de Joventut

F/2018/156

ESTRUCTURAS Y
OBRAS LA ROCA, SL

Reparació pont de formigó
2018 403 92000 63202 escales C/11 de setembre

F/2018/160

RECICLATGES TAMAYO,
SL
2018 402 16230 22799 Residus voluminosos.Reciclatge

F/2018/161

VILARO JUNCOSA,
XAVIER

2018 203 33210 22609 Biblioteca.Programació activitats

125,00

F/2018/162

AGUSTIN COMPANY,
GERARD

2018 203 33210 22609 Biblioteca.Programació activitats

125,00

F/2018/163

MARTINEZ CENADOR,
DAVID

2018 401 15000 22706 Estudis i treballs tècnics.

1.028,50

F/2018/166

DAYTEL, SCP

Millores i manteniment
2018 403 92000 63201 dependències municipals general

4.253,74

F/2018/167

DAYTEL, SCP

2018 303 92600 63700 SOC.TIC.Dependències

1.477,07
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municipals.Xarxa informàtica
F/2018/17

FERRETERIA MASPOR,
SA

DM.Subministrament utillatge
2018 403 92001 22111 dependències adm.general

F/2018/170

ABANS, SERVEIS
CULTURALS, SL

2018 100 33700 60900 Parc Aventura can Terrers

F/2018/171

DISSENY TEA 3, SL

Substitució paviment pavelló can
2018 205 34200 63900 Noguera

95.953,00

F/2018/173

CORRALES PIANOS, SL

2018 201 32320 62900 Adquisició instruments musicals

5.300,01

F/2018/174

CONSORCI GESTIO
DELS RESIDUS
V.ORIENTAL

GR.Tractament de la fracció
2018 402 16230 22612 orgànica

5.052,48

F/2018/175

CONSORCI GESTIO
DELS RESIDUS
V.ORIENTAL

GR.Tractament de la fracció
2018 402 16230 22613 rebuig

24.583,27

F/2018/177

ABACUS SOCIETAT
COOPERATIVA, C.L.

EMAD.Material altres
2018 201 32310 22198 subministres

F/2018/18

FERRETERIA MASPOR,
SA

DM.Manteniment edificis
dependències d'administració
2018 403 92001 21200 general

F/2018/19

FERRETERIA MASPOR,
SA

Campanya de Nadal.Empreses i
2018 305 43100 22799 professionals

F/2018/20

FERRETERIA MASPOR,
SA

DM.Subministrament utillatge
2018 403 92001 22111 dependències adm.general

F/2018/250

WILLIS S&C c.
CORREDURIA
SEGUROS Y REASE

2018 203 33301 22609 Sales exposicions.Programació

212,30

F/2018/280

ALEGRET TEJERO,
JOSEP MIQUEL

Programa de cooperació i
2018 208 23100 22606 solidaritat.Cursos

150,00

F/2018/281

BADILLO SOLE, CARME

2018 302 92000 22602 Impremta

F/2018/282

EXCAVACIONS SEGU,
S.L.

VP.Subministrament material via
2018 403 15320 22199 pública

682,14

F/2018/288

ENDESA ENERGIA XXI,
SLU

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

305,84

F/2018/305

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

2.567,45

F/2018/323

ZAMORA REY, CELIA

2018 203 33802 22799 Festa Major.Professionals

F/2018/34

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

2.274,47

F/2018/35

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 16500 22100 elèctrica enllumenat públic

103,94

F/2018/38

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

92,73

F/2018/39

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

109,34

F/2018/41

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

134,21

F/2018/411

CRISTALLERIES I
ALUMINIS CENTELLES

DM.Manteniment edificis
2018 403 92001 21200 dependències d'administració

418,68
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S.L.

general

F/2018/414

TECNIQUES DE CLIMA I
SANITARI, SL

SU.Subministrament material
2018 403 16500 22112 enllumenat públic

4.024,28

F/2018/42

ESTABANELL Y PAHISA
MERCATOR,SA

EE.Subministrament energia
2018 403 92000 22100 elèctrica dependències adm.

325,11

F/2018/50

CORPORACION CLD,
SUTR,SL

2018 403 16000 21000 SU.Clavegueram.Manteniment

F/2018/53

GRUAS SAUL TORRES,
SL

2018 102 13200 22612 Retirada de vehicles

F/2018/54

ELECTRICITAT
BOQUET, SL

DM.manteniment
instal.dependències adminsitració
2018 403 92000 21300 general

2.697,19

F/2018/55

UTE FUNDACIO VIVER
DE BELL-LLOC-MOIX
SERVEIS I OBRES SL

2018 402 17100 61900 Jardineria carril bici c. Vulcà

6.860,41

F/2018/56

UTE FUNDACIO VIVER
DE BELL-LLOC-MOIX
SERVEIS I OBRES SL

2018 402 17900 63900 Cloració aigua de pou

9.278,28

F/2018/57

UTE FUNDACIO VIVER
DE BELL-LLOC-MOIX
SERVEIS I OBRES SL

2018 402 17900 63900 Cloració aigua de pou

5.721,71

F/2018/59

TELEVIDA SERVICIO
SOCIOSANITARIOS, SL

Servei Teleassistència.Empreses
2018 207 23102 22799 i professionals

1.999,89

F/2018/60

ARLEX DESIGN, SL

Millores i manteniment
2018 403 92000 63201 dependències municipals general

4.899,17

F/2018/61

LYRECO ESPAÑA, SA

CC.Material ordinari no
2018 302 92000 22000 inventariable

F/2018/62

EXCAVACIONS I OBRES
P. REQUENA, S.A.

Reurbanització entorn escola
2018 403 32300 63200 Tagamanent

28.299,64

F/2018/64

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

EE.Subministrament gas
dependències d'administració
2018 403 92000 21200 general

866,26

F/2018/65

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

EE.Subministrament gas
dependències d'administració
2018 403 92000 21200 general

1.061,42

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

EE.Subministrament gas
dependències d'administració
2018 403 92000 21200 general

766,78

F/2018/67

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

EE.Subministrament gas
dependències d'administració
2018 403 92000 21200 general

715,35

F/2018/68

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

EE.Subministrament gas
dependències d'administració
2018 403 92000 21200 general

921,09

F/2018/7

VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U.

2018 303 92600 22200 Comunicacions telefòniques

F/2018/8

INVENTARIOS Y
PROYECTOS DE
SEÑALIZACION VIAL, SL

Promoció i desenvolupament
2018 304 43100 22799 econòmic.Empreses i prof.

F/2018/83

SISTEMAS Y METODOS

2018 303 92600 22706 Estudis i treballs tècnics

F/2018/66
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REPROGRAFICOS, S.L.

informàtics

F/2018/84

FUNDACIO VIVER DE
BELL-LLOC

2018 402 17100 22700 Verd urbà.Neteja

F/2018/882

GARCIA ANDRÉS, JOSÉ
ANTONIO

2018 403 17900 61900 Zona d'esbarjo per a gossos

F/2018/9

ABANS, SERVEIS
CULTURALS, SL

Redacció pla director Vil·la
2017 204 33600 22706 Romana can Noguera

5.544,00
1331
5.445,00
Total 510.968,06

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost vigent del 2018, els corresponents crèdits per import
total de 510.968,06 euros, amb càrrec a les aplicacions pessupostàries de despeses ressenyades
en el punt anterior, prèvia incoació del corresponents expedients de modificació de crèdits,
modalitat incorporació de romanents de crèdits, si escau, i un cop liquidat el pressupost
corresponent a l’exercici econòmic del 2017.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta accidental.”
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=4808.0&end
sAt=4876.0

L’Ajuntament resta assabentat

Informes de l’alcaldia
13. Declaració institucional de rebuig al vandalisme patit a la vil.la romana de can Tarrés
L’Ajuntament de la Garriga condemna i lamenta l’atac vandàlic comès a la vil·la romana de can
Terrers durant la passada Setmana Santa.
La Vil·la, que té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional des del 2001, gaudeix de la
màxima protecció a nivell patrimonial en l’apartat de jaciment arqueològic.
Les destrosses a la Vil·la han afectat tant a elements originals, com restes de murs -d’on s’han
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arrencat pedres- i parets de forn, com en elements de reforç o reconstruïts. Alhora, s’han tallat
les cordes perimetrals i arrencat les teles asfàltiques que protegeixen el sòl de les males herbes
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així com part de la senyalització que guia l’itinerari de les visites.
L’Ajuntament de la Garriga ja ha posat en coneixement i denunciat els fets davant la Generalitat
i Mossos d’Esquadra.
Finalment, fem una crida a la població perquè visiti la Vil·la Romana de can Terrers i conegui
aquest assentament que data entre el segle I aC i el segle V dC. La part visible i excavada
explica com eren els banys d’una masia important de l’època, avui considerada un dels
assentaments romans més significatius i extensos del patrimoni cultural català.
Només des del coneixement i la divulgació podrem promoure el respecte i estima pel patrimoni
que ens explica i ens envolta.»
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=4876.0&end
sAt=5082.0

Mocions
14.- Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA de la Garriga, per denunciar
l’incompliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere en el projecte de
pressupostos de l’estat per al 2018 i per reclamar la partida pressupostària compromesa per a
les administracions locals destinada a la lluita contra la violència masclista i les polítiques
d’igualtat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al llarg dels darrers anys la llista de dones víctimes mortals per violència de gènere a l’Estat
espanyol no ha parat de créixer. En la majoria de casos aquestes dones assassinades deixen nens
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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i nenes orfes; en el pitjor dels casos, a aquesta consternació s’ha d’afegir també l’assassinat de
fills i filles a mans d’assassins masclistes.
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La violència masclista és una qüestió d’Estat, que afecta tota la població, i que té una causa
estructural que és la desigualtat entre homes i dones, a la qual cal destinar tots els recursos que
siguin necessaris per a la seva eradicació.
El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats, vincula
directament els partits polítics, els poders de l’Estat i les administracions autonòmiques i locals
amb el compromís ferm en pro d’una política sostinguda per a l’eradicació de la violència de
gènere. La signatura del Pacte d’Estat suposava un gran avenç per a la protecció integral de les
dones, amb un augment dels recursos per als municipis i comunitats autònomes en matèria de
violència de gènere i un augment de les competències per als ajuntaments en aquests temes.
Dues de les premisses innegociables per a la signatura del Pacte d’Estat van ser el finançament i
l’enfortiment i la capacitació competencial dels governs locals en l’exercici de les polítiques
públiques d’igualtat i violència de gènere.
El Pacte d’Estat, publicat al BOCG de 9 d’octubre de 2017, recull que totes les mesures i
recomanacions en la lluita contra la violència de gènere només poden ser reconegudes com a
realitzables i dutes a terme si vénen acompanyades d’un suport econòmic suficient. Així mateix
recull que en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 les partides relacionades amb
majors o noves mesures estatals contra la violència de gènere s’incrementaran en 80 milions
d’euros addicionals l’any, durant els propers 5 anys. I diu, textualment, que els PGE per al 2018
destinaran, via transferència als ajuntaments, un increment anual de 20 milions d’euros durant
els propers 5 exercicis.
En el projecte de PGE per al 2018, presentat el passat 3 d’abril, el govern de l’Estat incompleix
el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, així com el compromís del president Rajoy,
en el Ple del Senat de 22 de novembre de 2017, atès que no inclouen el compromís financer que
preveia el Pacte d’Estat d’un augment pactat de 200 milions d’euros en aquest projecte de PGE:
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d’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02€ dels PGE); i aquests
80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis.
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Es nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la violència
masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i assumint competències que
no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.
Per tot això, el grup municipal ICV-EUiA proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
ACORDS
Primer: Instar el govern de l’Estat a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat per al
2018, tal i com recull el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, la partida
pressupostària de 20M€ compromesa per a les administracions locals.
Segon: Instar el govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les
polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere.
Tercer: Notificar aquest acord plenari al president del govern espanyol, a la ministra de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i a la
Federació de Municipis 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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=5082.0&end
sAt=5731.0

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
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els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.
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15 Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat en defensa de la
llibertat d'expressió i artística i per la llibertat de Pablo Hasél i Valtònyc
Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasél (nascut a Lleida el 1988) i Josep
Miquel Arenas Beltran, conegut com a Valtònyc (nascut a Sa Pobla el 1993) són dos rapers que
sumen junts penes de presó de vuit anys i sis mesos per «enaltiment del terrorisme» i «injúries a
la corona» a les seves lletres en cançons com El fascismo se cura muriendo, Microglicerina,
Juan Carlos el Bobón... La Sala Penal del Tribunal Suprem ja ha ratificat la condemna de
l’Audiència Nacional espanyola de tres anys i mig pel mallorquí, mentre que Hasél espera
l’ordre d’ingrés a presó –el 2015 també va ser condemnat per l'alt tribunal per «enaltiment del
terrorisme».
El hip hop és un moviment artístic en què s'encabeix el raper, que de fet n'és una de les quatre
potes imprescindibles, junt amb DJ, el breakdancing i el grafit. Aquest moviment artístic va
néixer a la dècada dels 70 del segle XX entre les comunitats afroamericanes i hispanoparlants
del Bronx, a Nova York. Tot i que els rapersmainstream que s'han popularitzat entre nosaltres,
com Porta per exemple, són més masclistes que una altra cosa (i potser per això mai cap jutge
els ha portat a cap judici), el rap va néixer on va néixer i els temes de què parla són molts, tot i
que els principals, tant als Estats Units com a l'Estat francès (el lloc d'Europa on més força té),
són la vida als carrers, la crítica social i la reivindicació política.
Si això ho unim a la utilització d'un llenguatge baix i volgudament barroer, és clar que quan un
raper parla de política ho fa en termes completament diferents als que s’utilitzen en aquesta sala.
«Adequació» se'n diu, al fenomen, i s'estudia a primer d'ESO a l'assignatura de Llengua
Catalana i Literatura, però també a la de Lengua Castellana y Literatura pel que no podem dir
que tingui res a veure amb cap «adoctrinament». Als Estats Units això ho tenen més que clar i si
bé és veritat que la ultradreta americana odia a mort els rapers que els ataquen -que no són pocsPlaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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ni l’ultradretà de Donald Trump tindria l'ocurrència de tirar endavant una llei que aplicada
portés algú a la presó pel que diu o canta.
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Si vostès llegeixen o escolten qualsevol de les lletres de PublicEnemy, un dels grups de
referència de la música afroamericana als Estats Units, pot ser que no els agradin i fins i tot les
trobin fastigoses però allò que plantegen és el que moltes persones pensen, i expressat en el
llenguatge que moltes persones utilitzen correntment. Diuen coses com:
«Elvis era un heroi per a la majoria, però mai ens va voler dir ni una merda, per tal
que vegeu com n'era de racista aquell 'mamó'; ras i curt, fill de puta ell i John
Wayne! Sóc negre i n'estic orgullós»
I mai ningú per això els ha posat ni tan sols en dubte. Ni els han prohibit ni els han portat a la
presó per allò que canten o diuen.
A l'Estat espanyol, en una suposada democràcia i en ple segle XXI, existeixen lleis que,
aplicades, poden portar gent a la presó per allò que diuen o canten, fet intolerable donat que la
llibertat d'expressió i el respecte per les creacions artístiques pilars de qualsevol societat
democràtica.
Per això, davant l'empresonament dels rapers Valtònyc i Pablo Hasél i l’evidència d’atacs a la
llibertat d’expressió, des dels

Grups Municipals CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga,

proposem l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del
terrorisme a casos com el de Josep Valtònyc i Pablo Hasél. A més demanem la derogació
immediata del delicte d’injúries a la Corona, recollit en els articles 190 i 491 del Codi Penal.
Segon.-Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió i de creació artística com
un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.
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Tercer.-Que l'Ajuntament doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns
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i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió.
Quart.-Que l’Ajuntament es solidaritzi públicament amb els rapers Valtònyc i Pablo Hasél, així
com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de creació.
Cinquè.-Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius
necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal de
garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=5731.0&end
sAt=6457.0

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 vot en contra (C’s,), dels 17 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.

16. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat per donar suport
als comitès en defensa de la república i la resistència civil activa i no violenta
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat
massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat
un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials
desbocades que no han mostrat cap mena de dubte a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el passat 1 d’octubre és un bon exemple
d’aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
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En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya. Els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en
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la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i dels centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, amb similituds amb els judicis sumaríssims amb sentències redactades
durant el règim franquista. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu
on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que
treballar en favor de la República Catalana des de la resistència civil activa i no violenta, una
república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que
parli.
Tanmateix, no ens sorprèn que, l’autoritarisme de l’estat espanyol (hereu del Règim del 78) no
tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part
que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l'existència
de preses i presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En d’altres
paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny
a crear xarxes de solidaritat i que, davant de la política del passat, construïm un projecte de
futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de
baix i per a tothom.
Per tot això, els Grups Municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de la Garriga considera una forma d’acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i la resistència civil activa i no
violenta, pròpia d’una democràcia real.
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Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Garriga als Comitès de Defensa de la
República i a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la
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ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament de la Garriga denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les
actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, exigeix l’arxivament de
totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament de la Garriga denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat
ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l’autodeterminació i a la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes, en forma de
República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de la Garriga en col·laborar en la defensa
de les garriguenques i garriguencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, als diferents cossos policials
(Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local), a tots els estaments
judicials que hagin obert diligències contra els CDR a dia d’avui, a l'Associació de Municipis
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana,
a Òmnium Cultural, a La Bordalla, a l’ASIC, a Amics del Jazz la Garriga i a l’associació Torre
del Fanal.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=6457.0&end
sAt=8209.0
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Després del debat la moció queda redactada de la forma següent:
«Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat per donar suport
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als comitès en defensa de la república i la resistència civil activa i no violenta
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat
massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat
un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials
desbocades que no han mostrat cap mena de dubte a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui
quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el passat 1 d’octubre és un bon exemple
d’aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya. Els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en
la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i dels centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, amb similituds amb els judicis sumaríssims amb sentències redactades
durant el règim franquista. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu
on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que
treballar en favor de la República Catalana des de la resistència civil activa i no violenta, una
república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que
parli.
Tanmateix, no ens sorprèn que, l’autoritarisme de l’estat espanyol (hereu del Règim del 78) no
tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part
que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l'existència de
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preses i presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra decisió. En d’altres
paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens fa dubtar sinó que ens empeny
a crear xarxes de solidaritat i que, davant de la política del passat, construïm un projecte de
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futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país millor, des de
baix i per a tothom.
Per tot això, els Grups Municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de la Garriga considera una forma d’acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i la resistència civil activa i no
violenta, pròpia d’una democràcia real.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Garriga als Comitès de Defensa de la
República i a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la
ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament de la Garriga denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les
actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, demana l’arxivament de
totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament de la Garriga denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat
ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l’autodeterminació i a la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes, en forma de
República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de la Garriga en col·laborar en la defensa de
les garriguenques i garriguencs que vegin vulnerats els seus drets polítics, sempre que no
comporti una contraprestació econòmica.
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Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, als diferents cossos policials
(Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local), a tots els estaments

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

judicials que hagin obert diligències contra els CDR a dia d’avui, a l'Associació de Municipis
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a
Òmnium Cultural, a La Bordalla, a l’ASIC, a Amics del Jazz la Garriga i a l’associació Torre
del Fanal.»
El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 SISolidaritat ), 1 abstenció ( ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), dels 17 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.

17. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat en suport a
Rojava i al cantó kurd d’Efrîn i en defensa de la pau a orient mitjà
Rojava, el Kurdistan Occidental o sota administració siriana, està compost per tres cantons:
Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el
poble kurd ha aconseguit, enmig d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic,
construir un model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós.
El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, va
penetrar en territori sirià per desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el
nom de “Branca d’olivera”. L’Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH, una ONG amb seu
a Londres) assegura que l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents parts
d’aquest enclavament kurd dins de l’Estat sirià, en els quals ha provocat prop de 100 víctimes
mortals, moltes d’elles població civil, practicant a més una autèntica campanya de neteja ètnica
consistent a substituir la població autòctona en campanyes en què hi intervenen grups
islamistes radicals sota el paraigua de Turquia. A Efrîn hi viuen sirians, kurds, iazidites, àrabs i
turcmans.
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Per tot això, els grups municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
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l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai democràtic, multiètnic,
multireligiós i multilingüista a la regió kurda de Rojava.
Segon.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de l’Estat turc a Síria i la
intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
Tercer.- Comunicar els acords aprovats per plenari al Consolat General de la República de
Turquia de Barcelona.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=8209.0&end
sAt=9610.0

Després del debat la moció queda redactada de la forma següent:
«Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat en suport a
Rojava i al cantó kurd d’Efrîn i en defensa de la pau a orient mitjà
Rojava, el Kurdistan Occidental o sota administració siriana, està compost per tres cantons:
Efrîn, Kobani i Cizîrê (Jazira). En aquests cantons, a partir del confederalisme democràtic, el
poble kurd ha aconseguit, enmig d’una guerra total contra el feixisme de l’Estat Islàmic,
construir un model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós.
El 20 de gener de 2018, l’Estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, va
penetrar en territori sirià per desenvolupar-hi una operació militar ofensiva, batejada amb el
nom de “Branca d’olivera”. L’Observatori Sirià de Drets Humans (OSDH, una ONG amb seu a
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Londres) assegura que l’aviació turca ha llançat desenes d’atacs contra diferents parts d’aquest
enclavament kurd dins de l’Estat sirià, en els quals ha provocat prop de 100 víctimes mortals,
moltes d’elles població civil, practicant a més una autèntica campanya de neteja ètnica
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consistent a substituir la població autòctona en campanyes en què hi intervenen grups islamistes
radicals sota el paraigua de Turquia. A Efrîn hi viuen sirians, kurds, iazidites, àrabs i turcmans.
Per tot això, els grups municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament al cantó d’Efrîn, un espai democràtic, multiètnic,
multireligiós i multilingüistc a la regió kurda de Rojava.
Segon.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament davant la ingerència de l’Estat turc a Síria i la
intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd.
Tercer.- Comunicar els acords aprovats per plenari al Consolat General de la República de
Turquia de Barcelona i al Consell municipal de cooperació. »
El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP,
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), i 1 abstenció (C’s,), dels 17 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.

18. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat en suport a la
fundació proactiva Open Arms
La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la mort de les persones
exiliades que intenten arribar al continent europeu que fugen de l’Àfrica, ja sigui per qüestions
econòmiques, polítiques o bèl·liques, davant de la política de tancament de fronteres
promoguda per la Unió Europea.
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Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de Turquia, va
causar aproximadament 5.000 morts només l’any 2016, segons xifres de la pròpia Organització
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de les Nacions Unides.
En contraposició a aquesta política criminal, que avui dia no sols perdura sinó que
s’incrementa, la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més massiva a nivell
continental per tal d’exigir a les institucions responsables aturar aquest genocidi.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar diferents iniciatives per tal de
revertir aquestes polítiques que, un cop més, han topat amb l’oposició de l’Estat espanyol, que
és qui en té les competències actualment.
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un vaixell
d’aquesta Fundació i investigar judicialment membres d’aquesta organització no
governamental per uns suposats delictes de foment de la immigració irregular i associació
criminal. Aquesta decisió implica que d'un costat les persones de Proactiva Open Arms són
comparades amb màfies que s'enriqueixen mitjançant el tràfic de persones (amb totes les
conseqüències negatives que això comporta per els immigrants) i de l'altre, mentre aquest
vaixell –i les persones membres d’aquesta organització- no puguin continuar la seva tasca, la
llista de morts a la Mediterrània es farà cada dia més llarga.
Per tot això, els Grups Municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Expressar el suport de l’Ajuntament de la Garriga amb la Fundació Proactiva Open
Arms i l’activitat que desenvolupa i col·laborar econòmicament mitjançant la via més adient
amb la major celeritat possible.
Segon.- Exigir al Primer Ministre i al President de la República Italiana que prengui les
mesures oportunes per resoldre aquest conflicte i faciliti a la Fundació Proactiva Open Arms,
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així com qualsevol altra ONG que realitzi la mateixa funció, el desenvolupament de les seves
activitats.
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Tercer.- Exigir als òrgans corresponents de la Unió Europea que afrontin el conflicte de l’exili
de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot promovent unes polítiques
d’acolliment que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics a les persones que fugen de
la misèria i de la guerra.
Quart.- Instar el Parlament de Catalunya, que en el marc de la política exterior que està
desenvolupant des de Valònia, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els
interessos i l’activitat que està desenvolupant aquesta ONG catalana .
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Primer Ministre de
la República Italiana, al President de la República Italiana, al jutjat que instrueix aquesta
causa, als òrgans de govern de la Unió Europea i al 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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=9610.0&end
sAt=10516.0

Després del debat la moció queda redactada de la forma següent:
«18. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i SI-Solidaritat en suport a la
fundació proactiva Open Arms
La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la mort de les persones
exiliades que intenten arribar al continent europeu que fugen de l’Àfrica, ja sigui per qüestions
econòmiques, polítiques o bèl·liques, davant de la política de tancament de fronteres promoguda
per la Unió Europea.
Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de Turquia, va
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causar aproximadament 5.000 morts només l’any 2016, segons xifres de la pròpia Organització
de les Nacions Unides.
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En contraposició a aquesta política criminal, que avui dia no sols perdura sinó que s’incrementa,
la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més massiva a nivell continental per
tal d’exigir a les institucions responsables aturar aquest genocidi.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar diferents iniciatives per tal de
revertir aquestes polítiques que, un cop més, han topat amb l’oposició de l’Estat espanyol, que
és qui en té les competències actualment.
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir immobilitzar un vaixell
d’aquesta Fundació i investigar judicialment membres d’aquesta organització no governamental
per uns suposats delictes de foment de la immigració irregular i associació criminal. Aquesta
decisió implica que d'un costat les persones de Proactiva Open Arms són comparades amb
màfies que s'enriqueixen mitjançant el tràfic de persones (amb totes les conseqüències negatives
que això comporta per els immigrants) i de l'altre, mentre aquest vaixell –i les persones
membres d’aquesta organització- no puguin continuar la seva tasca, la llista de morts a la
Mediterrània es farà cada dia més llarga.
Per tot això, els Grups Municipals de la CUP-PA i Si-Solidaritat de la Garriga, proposem
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Expressar el suport de l’Ajuntament de la Garriga amb la Fundació Proactiva Open
Arms i l’activitat que desenvolupa i col·laborar econòmicament mitjançant la via més adient
amb la major celeritat possible a través del Consell municipal de cooperació al
desenvolupament i solidaritat.
Segon.- Exigir al Primer Ministre i al President de la República Italiana que prengui les mesures
oportunes per resoldre aquest conflicte i faciliti a la Fundació Proactiva Open Arms, així com
qualsevol altra ONG que realitzi la mateixa funció, el desenvolupament de les seves activitats.
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Tercer.- Exigir als òrgans corresponents de la Unió Europea que afrontin el conflicte de l’exili
de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot promovent unes polítiques
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d’acolliment que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics a les persones que fugen de la
misèria i de la guerra.
Quart.- Instar el Parlament de Catalunya, que en el marc de la política exterior que està
desenvolupant des de Valònia, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els interessos
i l’activitat que està desenvolupant aquesta ONG catalana .
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Primer Ministre de
la República Italiana, al President de la República Italiana, al jutjat que instrueix aquesta causa,
als òrgans de govern de la Unió Europea, al Parlament de Catalunya i al Consell municipal de
cooperació.
El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP,
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), i 1 abstenció (C’s,), dels 17 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.»

19. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC – CP de la Garriga sobre l’acord del
seguiment dels acords de mocions anteriors.
Atès que a durant la legislatura es va aprovar una moció, a petició del Grup Municipal de
Ciutadans, on es demanava que l’equip de govern, de forma sistemàtica, informés de l’aplicació
dels acords de mocions, encara no assumits.
Atès que l’Equip de Govern en reiterades ocasions ha explicat que tenien la voluntat de poder
complir aquest acord, però que hi ha acords de mocions que a l’actualitat no sabem en quin punt
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estan i que des de l’equip de govern no se’ns dona cap tipus d’explicacions, si no és a preguntes
de la oposició.
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Atès que durant l’any 2017,després d’un prec presentat pel nostre grup, es va convocar aquestes
comissions durant els tres primers trimestres i que aquesta comissió no s’ha convocat ni al quart
trimestre del 2017 ni al Primer Trimestre del 2018.
Atès, que fa més d’un any que la convocatòria de la Comissió del ROM, s’ha quedat aturada i
que durant els plens anteriors els partits de la oposició havien demanat el motiu pel qual no
s’havia convocat aquesta reunió i que en resposta de l’equip de govern, aquesta es convocaria
de forma immediata
Per tot això el Grup dels Socialistes – CP a l’Ajuntament de la Garriga presentem els següents
Acords:
Primer. Que es torni a convocar la comissió de Seguiment Polític
Segon. Que es torni a convocar, després de la propera Junta de Portaveus, una nova reunió de la
Comissió del ROM
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=10516.0&en
dsAt=11475.0

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 ), dels 17 membres assistents,
essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.

20. Moció que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM, per recuperar el poder
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adquisitiu del sistema públic de pensions
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions
contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins
arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social.
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions laborals i
sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a
solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant.
Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de
les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern del
PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el
període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per
al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota
la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han
deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que
s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense objectius
que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de
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pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar
part de la pensió de jubilació.
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La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures
que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema
que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Acord+ERC a l’Ajuntament de la Garriga proposa d’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat
en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més
baixes.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que
apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació,
ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a que afavoreixi la negociació col·lectiva en polítiques
retributives perquè es pugui recuperar el terreny perdut des del 2007 i capgirar el poder
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les
cotitzacions.
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Sisè. Instar el Govern de l’Estat a que adopti les mesures necessàries perquè aquells períodes
de llarga inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la
pensió de jubilació.
Setè. Instar el Govern de l’Estat a que adopti les mesures necessàries, tant legislatives com de
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la
reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de
previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent
treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Instar els Grups els diferents grups del Parlament de Catalunya i el futur Govern de la
Generalitat, perquè promoguin el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front
a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’Estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a
causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la
diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels
Pressupostos Generals de l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=11475.0&en
dsAt=12396.0
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Després del debat la moció queda redactada de la forma següent:
« Moció que presenta el grup municipal d’Acord+ERC-AM, per recuperar el poder adquisitiu
del sistema públic de pensions
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions
contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins
arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social.
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions laborals i
sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar
el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a
mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui
del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern del
PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el
període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al
càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la
seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·

oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²62406Q0T0G6H303E0WXYn»
²62406Q0T0G6H303E0WXYn»

Codi de
verificació
Procediment

62406Q0T0G6H303E0WXY

Expedient núm.

Document 45114/2018

de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
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tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que
s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense objectius
que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de
pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar
part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que
es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que no
és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Acord+ERC a l’Ajuntament de la Garriga proposa d’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat en
molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que
apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació,
ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
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laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a que afavoreixi la negociació col·lectiva en polítiques
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retributives perquè es pugui recuperar el terreny perdut des del 2007 i capgirar el poder
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les
cotitzacions.
Sisè. Instar el Govern de l’Estat a que adopti les mesures necessàries perquè aquells períodes de
llarga inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació
laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de
jubilació.
Setè. Instar el Govern de l’Estat a que adopti les mesures necessàries, tant legislatives com de
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la
reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i
de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant
molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Instar els Grups els diferents grups del Parlament de Catalunya i el futur Govern de la
Generalitat, perquè promoguin el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a
la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’Estat. En el mateix sentit, per tal de
recuperar el fons de reserva de les pensions, exigir al Govern de l’Estat que regeneri aquest fons
i el retorni al mateix nivell de l’any 2011 i, quan el marc legal ho faci possible, instar el Govern
de Catalunya, a la creació del Fons de Reserva Català de la Seguretat Social.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a
causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència
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de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos
Generals de l'Estat.
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Desè. L’Ajuntament de la Garriga es solidaritzarà i donarà suport als col·lectius de persones
afectades.
Onzè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups Parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol i als grups parlamentaris de les Corts Generals.
El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP,
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), i 1 abstenció (C’s,), dels 17 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció.
Precs i preguntes
21 Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-E sobre el pas del riu Congots al camí
de Figaró
Atès que arran de les passades fortes pluges el pas amb pedres que hi ha per creuar el Congost
en el camí del riu al Figaró ha quedat malmès. Algunes pedres s’han esllavissat estan el pas
tallat.
Formulem el prec:
Que de manera ràpida s'arrangi aquest pas de forma segura, garantint així la connexió del camí
del riu.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=12396.0&en
dsAt=12508.0

22. Prec que presenta el grup municipal del PSC – CP de la Garriga sobre les obres del carrer
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Banys
Vist que la comissió d’urbanisme, vam deixar constància d’una sèrie de peticions d’aclariments
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o consideracions pel que fa a les obres del Carrer Banys, per tractar-se prèviament a la seva
inauguració
Vist que se’ns va informar que no era l’espai adequat i que li traslladéssim al regidor de Via
Pública, com vam fer el dia posterior, tant al Regidor de Via Pública com a la regidora
d’Urbanisme
Vist que aquest passat divendres es va procedir a fer una inauguració del carrer i no hem vist
que les nostres consideracions siguin preses en consideració
Per tot això formulem el següent prec
1. Que es tinguin en consideració les qüestions de les quals vam fer la petició, com la
instal·lació de mobiliari urbà en un espai que no s’ha tingut en compte.
2. Que es faci un calendari de convocatòria de la Comissió de Via Pública, ja que des de fa
aproximadament 4 mesos que no es convoca aquesta comissió.
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=12508.0&en
dsAt=12912.0

23. Prec que formula el grup municipal de C’s perquè s’arrangi el tram de la carretera de
l’Ametlla entre carrer Satèl·lits i el pont sobre el Congost
Atès que el tram de la carretera de l’Ametlla entre el carrer Satèl·lits i el pont sobre el Congost
quan plou acumula uns bassals al tram de calçada en sentit al pont que són perillosos per a la
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conducció amb l’afegit que fan poc viable el trànsit de persones per les voreres ja que corren
risc de ser esquitxades d’aigua.
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Atès que amb els darrers episodis de pluges el tram de bassals era força gran fins l’extrem que
els conductors havien d’envair el sentit contrari per sortejar-los amb el risc viari que això
comporta.
Atès que ja vam reclamar fa temps al Plenari una millora de l’enllumenat, de la posició dels
contenidors i un pas de vianants a la carretera de l’Ametlla amb el carrer Satèl·lits doncs fa
perillós creuar per aquella zona.
Atès que aquesta via és un dels trams que suporten més trànsit al nostre poble doncs es via
principal d’entrada i sortida.
Atès que el mal estat d’aquest tram viari ja fa molt temps que dura.
Es per tot plegat que formulem el següent prec


Que s’arrangi aquest tram viari tant aviat com es pugui de manera que quedin resolts els
problemes plantejats en els 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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=12912.0&en
dsAt=13148.0

24. Prec que presenta el grup municipal de la CUP-PA al ple ordinari del 25 d’abril de 2018
Atès que l’equip de Govern va rebutjar una moció del nostre grup que instava a la redacció
d'una ordenança sobre arbrat a la via pública amb l’argument que hi havia altres mecanismes per
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a garantir la seva protecció, com ara Pla Director del verd urbà existent, un pla d’arbrat o
actuacions recollides al Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
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Atès que encara que es rebutgés la redacció d’unes ordenances es coincidia en el sentit i en
moltes de les mesures recollides en la moció com ara la conscienciació de la importància de
l’arbrat, la moratòria en la tala d’arbres i l’exploració de vies alternatives en el tractament de
l’arbrat malalt o la redacció d’un pla d’arbrat.
Atès que l’alcaldessa va proposar de dur al Ple el Pla Director del Verd Urbà per tal que sorgís
d’un treball col·lectiu i un consens previs, incloent les millores necessàries (relatives a
transparència informativa, participació, etc) i que la primera tinent d’alcaldia també es va
manifestar en el sentit de treballar el Pla i millorar-lo incorporant aspectes que recollia la moció
del nostre grup.
Atès que després d’un any de la presentació i debat sobre aquella moció no s’ha adquirit cap
dels compromisos ni s’ha avançat en la voluntat manifestada per l’equip de govern mateix.
Per tots aquest motius formulem el següent prec:

 Que es doni resposta a les demandes sorgides en les reunions amb el veïnat (com la
celebrada el maig de l’any passat), entenent que les decisions i el trasllat d’informació
sobre l’arbrat no han de recaure exclusivament sobre les persones que hi tenen un
contacte més directe (les del mateix carrer, per exemple).

 Que es faci efectiva la moratòria de talla d’arbres i que s’explorin vies alternatives al
tractament d’arbres malalts, tal com s’hi va comprometre l’Ajuntament. Que s’exposi
quines línies de treball hi ha en aquest sentit.

 Que l'Ajuntament reconsideri la idoneïtat de redactar d’un document específic sobre
l'arbrat del poble (ordenances, reglament o pla director) o que es dugui a Ple la millora
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del Pla Director del Verd Urbà per tal d’aconseguir un treball i un consens previ,
incloent les millores necessàries, tal com proposaven l’alcaldessa i la tinenta d’alcaldia.
Amb el benentès que des de la CUP seguim considerant que la millor opció per a la
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protecció de l’arbrat són les ordenances.

 Que l'Ajuntament faci un inventari dels arbres urbans i que en revisi els escocells
(inclosos els de la ctra. de l'Ametlla) i els repari, molts dels quals estan en un estat molt
negatiu per a la salut dels arbres.

 Que es facin tasques de conscienciació de la importància de l’arbrat, importància
mediambiental, de salut i patrimonial. Proposem en aquest sentit iniciatives de
publicitació que tinguin en compte els centres educatius del poble.

El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=13148.0&en
dsAt=13650.0

Preguntes escrites
No se’n presenten.

Preguntes orals
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/408181b15f293f2f0162f291405901a9?startAt=13650.0

Preguntes orals que formula el Sr. Ángel Guillén, regidor del grup municipal de C’s:


Al gener ja vaig demanar per les “goteres” del gimnàs Giroi i tres mesos després les
“goteres” encara continuaven. Volem saber si tenen alguna data prevista per reparar-ho.
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Veïns del barri dels Tremolencs ens han traslladat aquest cap de setmana el seu malestar
pels inconvenients que els hi causa cada cap de setmana els usuaris de la sorrera Bike
Parc . En concret es queixen pel soroll que fan els 4x4 i la velocitat amb que pugen els
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revolts pel barri. Diuen els veïns que fa un any van presentar una instància amb el
número 1039/2017, però ningú els va respondre. És per això que volen saber (ho han
vehiculat a través nostre, com ho podien haver fet a través de qualsevol altre grup),
primer si l’empresa té els permisos necessaris per fer totes les activitats que fa . Segon
si té tots els permisos per fer el campionat el proper dia 29 d’abril . Tercer si s’han fet
estudis d’impacte mediambientals d’aquesta empresa i de les activitats que fa . I
finalment, si és així, si es podria buscar una solució per part de l’ajuntament entre
l’empresa i els veïns per tal de minorar les incidències que ara causa aquesta activitat en
aquell entorn.


La tercera pregunta és si ens contestaran a les preguntes que els formulem avui i si ens
contestaran a les que vàrem formular al mes de març. Gràcies.

Pregunta oral

que formula el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de Si-

Solidaritat:


La meva pregunta és per la regidora de medi ambient, per saber si li semblaria bé
convocar una reunió amb tots els grups, o al menys amb nosaltres que ens interessa
el tema. Avui mateix he donat un volt per la Garriga intentant trobar la brigada dels
jardiners que fan el manteniment i no els he trobat (potser hi eren i jo no els he
trobat). Els convido a sortir i anar caminant a la plaça de Can Dachs, a la rotonda de
la plaça del silenci ,i sota aquella moqueta de gespa ja surten herbes i no només
són aquestes podria dir un llistat : els parterres de l’avinguda de la Generalitat, la
carretera de Samalús, els escocells dels arbres plens de males herbes... i no és un
retret, és que si l’empresa realment no hi arribar i tenint un superàvit, com tenim
anualment, potser hauríem de contractar empreses que ho poguessin fer o que es
veiessin amb capacitat de fer-ho, perquè si volem ser un poble on vingui el turisme i
tal i després tenim rotondes fetes un fàstic i carrers que semblen selves.....dona
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mala imatge. Almenys a mi és un tema que m’afecta.
Pregunta oral que formula la Sra. Carme P. Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-
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EUiA-E:


Arrel de llegir els expedients hem detectat un mal ús del gènere. Ja sé que està al pla
intern d’igualtat està previst cuidar aquestes coses, però en els redactat ens hem
adonat aquests dies que s’usava molt el masculí. La pregunta seria si hi ha manera
de tenir cura de l’ús de l’idioma i de la manera de parlar?. Perquè es nota molt que
ningú s’ho ha llegit amb ulls d’igualtat.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla
Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-dues hores i cinquanta-un minuts, del qual
com a Secretari (e.f) dono fe.
Vistiplau
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