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MAIG DE 2018

La Garriga, trenta de maig 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)
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)

Secretari
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Sr. Joaquim Rosell i López
Interventora
Sra. Isabel Mas i Parés
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Excusen la seva assistència:
Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU)
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.- Despatx d'ofici
3.- Aprovació de l'autorització de compatibilitat personal municipal EFC, conserge d'Esports.
4.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
5.- Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l'any 2018
6.- Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l'elaboració, la concertació,
l'execució i el finançament de polítiques de turisme amb els ajuntaments de la comarca i el
Consell Comarcal del Vallés Oriental.
7.- Aprovació de l'inici de l'expedient de licitació, plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques per la gestió de les zones d'aparcament regulat del municipi de la
Garriga
8.- Aprovació de la modificació de l'ordenança municipal no fiscal núm. P03, reguladora dels
preus públics per a serveis d'activitats físiques i esportives
9.- Aprovació modificació ordenança no fiscal núm. P04, reguladora dels preus públics pels
serveis de cursos de formació i altres activitats culturals
10.- Aprovació de la rectificació de l'acord d'aprovació de modificació de crèdits expedient
2018.12 de la sessió del Ple de data 25 d'abril.
11.- Aprovació de la proposta de baixa de crèdit aprovat per acord del Ple de data 25/04/2018 a
l'expedient de modificació de crèdits 2018.12 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits
12.- Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018.16 en la modalitat de crèdits
extraordinaris
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13.- Aprovació de la modificació pressupostària expedient 2018.17 en la modalitat de
suplements de crèdits
14.- Aprovació de la declaració d'inversions financerament sostenibles incloses a projectes de
despesa previstos al Pressupost inicial de l'Ajuntament per a l'exercici 2018 i en l'expedient de
modificació de crèdits número 2017.12, en aplicació de la distribució del superàvit corresponent
a la liquidació de l'exercici econòmic 2017
15.- Donar compte de l'acompliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del RD 635/2014, relatiu al
càlcul del període mitjà de pagaments, corresponents al primer trimestre del 2018
16.- Donar de compte de l'estat d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament de la Garriga i
de l'OA de Mitjans de Comunicació, corresponent al primer trimestre del 2018
17.- Donar compte de l'expedient de reconeixement de crèdits núm. 2018.05
18.- Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.01
19.- Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.02
OAMC
20.- Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció relatiu a la distribució del superàvit de la
liquidació de l'exercici 2017
21.- Aprovació de l'adhesió al manifest de 17 de maig Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia
"FESTA LLIURE.FES-TE LLIURE"
Informes de l'alcaldia
Mocions
22.- Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA-E " Menys ràtios, més qualitat",
promoguda per la Federació d'educació de CCOO.cat.
23.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, amb l'adhesió d'Acord+ERC-AM, de
denúncia del caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la a la creació d'un nou
ordenament jurídic propi i en el marc republicà amb perspectiva feminista
24.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, amb l'adhesió d'Acord+ERC-AM, en
suport del professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenten l'assemblea de
professorat del Palau i la plataforma de suport " 9 del Palau" de Sant Andreu de la Barca.
25.- Precs i Preguntes
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La senyora alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular observacions a
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l’acta núm. 110 corresponent al ple ordinari de 25 d’abril 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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=441.0&ends
At=484.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 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 25 d’abril de 2018.
2.- Despatx d'ofici
ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
ANTECEDENTS DE FET
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i
acords de la Junta de Govern Local
Resolucions de l’alcaldia des del 16 d’abril al 22 de maig de 2018.
NÚM
540

EXPEDIENT
EXTRACTE
DATA
2673/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió de l’auditori de l’EMM a 16-04-2018
us auditori escola de l’entitat Gospel Joy el dia 19 d’abril
Música.
Concert
benèfic Sant Jordi.
19.04.2018
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541

2884/2018 - Ocupació Aprovació de l’ocupació de la via pública amb una 16-04-2018
de la via pública els parada informativa a la fundació Daina de la societat
dies 16 i 17 d'abril protectora d’animals de Mataró.
avinguda
de
la
Generalitat s/n (davant
del Mercadona)

542

1799/2018
- Autorització de l’assistència de personal municipals als 16-04-2018
Autorització de les cursos de formació detallats a la resolució.
accions formatives del
personal.

543

2786/2018 - Sol·licitud Autorització ocupació de via pública amb una parada 16-04-2018
de parada els dissabtes de producte comercial Tupperware mes d'abril i
7, 14 i 28 d'abril de aprovació de la liquidació corresponent.
2018

544

2123/2018 - Subvenció
a corporacions locals
titulars Escoles d'Art
per al sosteniment del
seu funcionament curs
2016/17

545

2968/2018 - Sol·licitud Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 16-04-2018
de
baixa Padró Municipal d'Habitant.
empadronament
a
sol·licitud de tercers per
no viure a l'habitatge

546

2969/2018 - Sol·licitud Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 16-04-2018
de
baixa Padró Municipal d'Habitant.
empadronament
a
sol·licitud de tercers per
no viure a l'habitatge

547

2944/2018
- Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de 16-04-2018
Reconeixement
crèdits número 2018.05
extrajudicial de crèdits
número 2018.05

Aprovació de
la sol·licitud de subvenció al 16-04-2018
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de la subvenció de 285.895,37 € per al
finançament de tres cicles formatius de l’EMA per al
curs 2017/18.
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548

2926/2018 - Expedient
de
modificació
de
crèdits núm. 2018.11.
Modalitat transferències
de crèdit

Aprovació
de l’expedient de modificació per 16-04-2018
transferències de crèdit, número 2018.11 per import de
3.555,42 euros amb finançament amb càrrec a
minoracions d’aplicacions pressupostàries.

549

3062/2018 - Aprovació
de l'assistència a la Fira
Internacional
de
Turisme de Barcelona,
Sra. NDG

Aprovació de l'assistència a la Fira Internacional de 16-04-2018
Turisme de Barcelona a la Sra. NDG, tècnica auxiliar
de turisme, el dia 20 d’abril per desenvolupar treballs
de promoció del municipi dins la fira.

550

505/2017 - Sol licitud Aprovació del canvi de data de la 6ª jornada esportiva 16-04-2018
de
diferents de 6è de primària al dimarts 24 d'abril de 2018.
equipaments i recursos
per organitzar la 6a
trobada esportiva dels
alumnes de 6è de les
escoles de la Garriga

551

2811/2018 - Sol licitud Aprovació de la cessió d'ús de l'escenari, vestidors i la 16-04-2018
cessió
Teatre
per zona d'espectadors del Teatre Municipal a l'Escola Sant
representació musical Lluís Gonçaga, els dies 3, 8 i 11 de maig de 2018.
alumnes 4t ESO dia
17/05/2018 i dies d
'assaig

552

2858/2018 - Sessió de Aprovació de la convocatòria de la Comissió 16-04-2018
la Comissió Informativa Informativa única del dia 19 d'abril de 2018.
del dia 19 d'abril de
2018

553

2943/2018 - Sessió de Aprovació de la convocatòria Junta de Govern Local 17-04-2018
la junta de govern local del dia 24 d´abril de 2018
del dia 24 d´abril de
2018

554

2876/2018 - Aprovació Aprovació de les bases específiques de la convocatòria 18-04-2018
de
les
bases d'una borsa de la categoria de monitor/a pel casal
específiques
de
la esportiu Quercus.
convocatòria
d'una
borsa de la categoria de
monitor i monitora pel
casal Esportiu Quercus.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

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

Expedient núm.

²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
6V0N1D545M0B4K4W12NR

Document 53603/2018

555

2967/2018 - Sol licitud Aprovació del lloguer del Camp de Futbol el dia 27 18-04-2018
lloguer camp de futbol d'abril de 2018, de14'30 a16h al Sr. J M. S. A. i aprovar
27/04/2018
la liquidació corresponent.

556

1682/2017 - Baixes per Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 18-04-2018
inscripció indeguda a Padró Municipal d'Habitant.
petició de tercers

557

1694/2017 - Expedient Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 18-04-2018
BII padró municipal Padró Municipal d'Habitant.
d'habitants sol·licitada
per tercers

558

3182/2018 - EMC Iniciar l’expedient de modificació de crèdits número 18-04-2018
2018.13
Modificació 2018.13, mitjançant transferències de crèdit entre
pressupostària en la aplicacions de despesa del pressupost vigent.
modalitat
de
Transferències
de
crèdits

559

2909/2018 - Cessió Aprovació de la cessió d'ús de la pista núm. 2 i 18-04-2018
espai pista núm. 2 i d'infraestructures a l'Escola Giroi, el dia 25 d'abril de
tarima de 6x4m dia 2018
25/04/2018 dia mundial
de la salut

560

2990/2018 - Cessió Aprovació de la cessió d'ús de la pista núm. 2 i 18-04-2018
pista núm. 2 per d'infraestructures a l'AFA Escola Giroi, el dia 27 de
organitzar
activitats maig de 2018
Festa de la primavera
dia 27/05/2018 i tarima
4x4 per l escola pel dia
25.

561

2988/2018 - Aprovació
de la complementació
de les incapacitats
temporals.

Aprovació de la complementació de les incapacitats 18-04-2018
temporals de febrer i març 2018 dels treballadors i
treballadores
CDR,LVG,ACS,ATA,NBC,IEL,MGV,AGL,CCL,PEG
R,MGP,RGG,SOL,RAM,JLPM,CPM.

562

687/2017 - Exp OE
0013/2017
ordre
d'execució de Passeig
Vilanova 7

Aprovació de l’arxiu de l’expedient OE13/2017 del 18-04-2018
Passeig Vilanova, 7, pel compliment de les obligacions
de mantenir els terrenys, les construccions i les
instal·lacions en condicions de salubritat, seguretat i
ornament.
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3182/2018 - EMC
2018.13
Modificació
pressupostària en la
modalitat
de
Transferències
de
crèdits

Aprovació de
l’expedient de modificació per 18-04-2018
transferències de crèdit, número 2018.13 per import de
20.111,63 euros amb finançament amb càrrec a
minoracions d’aplicacions pressupostàries.

564

3052/2018
Contractació de la
senyora OTH com a
conserge per substituir
al treballador JFL, de
baixa per incapacitat
temporal, a partir del
dia 18/04/18.

Aprovació de la contractació de la senyora O.T.H, com 19-04-2018
a conserge d’escola, mitjançant contracte d’interinatge
per a la substitució del senyor J.F.L , al 100% de
jornada (37,5 hores/setmanals) a partir del dia 20
d’abril de 2018 i fins que el senyor Figueras es
reincorpori al seu lloc de treball.

565

3091/2018 - Aprovació Aprovació abonament bestreta, Sr. MSP
abonament bestreta, Sr.
MSP

566

3116/2018 - Recurs Aprovació de la sol·licitud del recurs tècnic "Suport a 19-04-2018
tècnic del catàleg de les relacions europees i internacionals" del Catàleg de
serveis 2018 de DiBa Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona.
"Projecte d'intercanvi
educatiu amb la ciutat
de Libourne (França)"

567

3027/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió de la sala Municipal 20-04-2018
per exposar a la sala d’exposicions Andreu Dameson i Aspa del 23 de
Andreu Dameson
novembre al 9 de desembre de 2018 al Sr. Oriol
Calbetó Anglada.

568

2454/2018 - Mostra
internacional d'art tèxtil
Sala
exposicions
Andreu Dameson del
26/10/2018
al
20/11/2018

19-04-2018

Aprovació de la cessió de la sala exposicions Andreu 20-04-2018
Dameson a l’associació puntaires de la Garriga per fer
la Mostra internacional d'art tèxtil del 24/10/2018 al
20/11/2018
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569

927/2018 - Suport a Autorització del pas per la Garriga de la 7ª Raid 20-04-2018
l'organització de la 7e Intercicles el 4 de maig organitzada per l'Institut Lauro
Raid Intercicles el dia 4
de maig i disposar espai
rocòdrom pavelló Can
Violí

570

3229/2018 - Parada Aprovació per instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
Sant Jordi 2018 Aliança Jordi 2018 a nom de Societat Coral L'Aliança

571

2865/2018 - Parada Aprovació d'instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
Sant Jordi 2018 ANC
Jordi 2018 a nom de l'ANC de la Garriga

572

2918/2018 - Parada Aprovació d'instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
Sant Jordi 2018 CUP
Jordi 2018 a nom de la CUP

573

2919/2018 Sant
Jordi
PDECAT

574

2896/2018 - Parada Aprovació d'instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
Sant Jordi 2018 Els Jordi 2018 a nom dels Dofins
Dofins

575

2983/2018 Sant
Jordi
Apquira

Parada Aprovació per instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
2018 Jordi 2018 a nom d'Apquira

576

3049/2018 Sant
Jordi
Kids&Us

Parada Aprovació per instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
2018. Jordi 2018 a nom de Kids&Us

577

3126/2018 Sant
Jordi
AFAPAC

Parada Aprovació per instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
2018. Jordi 2018 a nom de APAFAC

578

2716/2018 - Sol·licitud Aprovació de la sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les 20-04-2018
subvenció Pla C17 Persones de la Diputació de Barcelona de la subvenció
2018 Diputació de per l’any 2018 Subvenció Pla C17
Barcelona

Parada Aprovació d'instal·lació d'una parada la diada de Sant 20-04-2018
2018 Jordi 2018 a nom del PDCAT

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
6V0N1D545M0B4K4W12NR

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

Expedient núm.

Document 53603/2018

579

1983/2018
Ús Autorització del lloguer de l’Auditori de l’Escola 20-04-2018
Auditori per Audició Municipal de Música el dia 27 de maig de 2018, en
d'alumnes 27/05/2018
horari de 17:00 a 20:00 h., a la Sra. KR, per celebrar un
petit concert d’alumnes de piano i de guitarra per a
pares i familiars.

580

3118/2018 - Aprovació Aprovació assistència/acompanyament dels professors 20-04-2018
assistència/acompanya
JPT i EPM a la sortida cultural a Girona del CFGM de
ment dels professors Creació d'Objecte i Moble
JPT i EPM a la sortida
cultural a Girona del
CFGM de Creació
d'Objecte i Moble

581

2401/2018 d'expedient
responsabilitat
patrimonial

582

962/2018 - Serveis de
manteniment
del
clavegueram-obert,
diversos
criteris
adjudicació

583

2663/2018
- Aprovació
Reclamació
danys patrimonial
vehicle
camí
de
Rosanes - 578,38 €

584

2234/2018 - Aplec 22 Aprovació de la cessió de taules, bancs, cadires i 20-04-2018
Abril
Santuari barbacoa per la celebració de l'Aplec de Puiggraciós
Puiggraciós

585

96/2017 - Concurs per a
la provisió d'una borsa
de personal de la
categoria de conserge

586

2813/2018 - Aprovació Aprovació de les gratificacions per casaments civils a 20-04-2018
de les gratificacions per les senyores NMA i QCE.
casaments civils a les
senyores NMA i QCE

Inici Admissió a tràmit de la reclamació presentada pel Sr. 20-04-2018
de JCM pels danys patits a la roda del seu vehicle al carrer
el dia 10 de novembre de 2017 .
Requeriment de documentació acreditativa de la 20-04-2018
solvència i la capacitat a l'empresa que ha presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa proposada com
a adjudicatària per la Mesa de contractació del
contracte de serveis del manteniment de clavegueram m
inici

expedient

de

responsabilitat 20-04-2018

Aprovació de la llista provisional de les persones que 20-04-2018
formaran part de la borsa de la categoria de conserge
dels diferents àmbits (Esports, Cultura, Ensenyament,
Serveis Interns, etc.), per cobrir vacants o substitucions
del personal de l’Ajuntament de la Garriga.
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457/2018 - Renuncia
contracte precari local
carrer Sant Francesc 30
b destinat a rober de
Càrites

Aprovació de la modificació del contracte de cessió a 20-04-2018
precari (de gener de 2000) per la revisió dels preus
contracte a petició del propietari pel termini juny de
2016 a desembre de 2017, en concepte de l’ocupació
efectivament materialitzada del local del casal de joves,
i aprovar la despesa corresponent i el pagament de 300
€ mensuals, en concepte de la cessió a precari del
mateix, pel període esmenat, amb un cost global de
5.700 € ( a raó 300 € per 19 mesos).

588

2817/2018
– Aprovació de la llicència d’ocupació de via pública al 20-04-2018
Instal·lació terrassa Bar propietari del bar Ca La Rosa, per instal·lar una terrassa
Ca la Rosa
amb 3 taules i les corresponents cadires davant del seu
establiment, situat al carrer Anselm Clavé número 52,
de l’1 de maig al 31 d’octubre del 2018 (6 mesos).
Aprovació de la liquidació corresponent.

589

2844/2018 - Sol·licitud Aprovació de la llicència d’ocupació de via pública 20-04-2018
per ocupar via pública amb una parada de coses de casa i complements.
per parada els dissabtes
del mes d'abril

590

631/2018
Obres Aprovació de l’adjudicació del contracte d'obres 20-04-2018
d'adequació de l'espai d'adequació de l'espai polivalent de la fàbrica de Can
polivalent de can Luna, Luna
per
procediment
negociat
sense
publicitat

591

2194/2018 - Contracte
menor de les obres de
compartimentació amb
envans de plaques
conformades d'una nau
industrial per a futura
seu bombers voluntaris

592

2107/2018 - Parada Denegació de l'autorització de parada per a la venda d' 24-04-2018
Sant Jordi 2018 Irene artesania i llibres propis
Gelpí (escriptora)

593

2676/2018 - Parada Denegació de l'autorització de parada per a la venda de 24-04-2018
Sant Jordi 2018 Carles llibres propis
Vilar (escriptor)

Aprovació de l’adjudicació del contracte menor de les 20-04-2018
obres de compartimentació amb envans de plaques
conformades d'una nau industrial per a futura seu
bombers voluntaris
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3119/2018 - Ampliació Aprovació de la contractació de la Sra. RMPR com a 24-04-2018
jornada de la Sra. ELC, professora de l'EMAD i ampliació de jornada de la Sra.
per
substituir
al ELC per substituir al treballador JSB
treballador JSB

595

604/2018 - Llicència Aprovació ajornament de pagament de la liquidació 24-04-2018
d'obres
d'enderroc número 2018/00001024 de 708,90€ de la llicència
edificacions
entre d’enderroc de l’edificació.
mitgeres C Farrans 14

596

3303/2018
- Aprovació de la convocatòria del Ple ordinari de 25 24-04-2018
Convocatòria Ple de 25 d'abril de 2018
d'abril de 2018

597

2546/2018 - Pagament Pagament a justificar per import de 200€, a l’àrea de 24-04-2018
a justificar programació cultura per fer front a les despeses derivades de la
sala exposicions
compra de material fungible per la preparació de
diferents exposicions programades a la sala
d'exposicions Andreu Dameson

598

868/2017 - CONCURS
OPOSICIÓ PER A LA
PROVISIÓ
D'UNA
BORSA DE MESTRES
DE TALLER (FUSTA)

599

2227/2018 - Baixa per Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 24-04-2018
inscripció indeguda en Padró Municipal d'Habitant.
el Padró Municipal
d'Habitants, sol·licitada
per 3res.

600

3334/2018 - Baixa per Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 24-04-2018
inscripció indeguda en Padró Municipal d'Habitant.
el Padró Municipal
d'Habitants, sol·licitada
per 3res.

601

3340/2018 - Baixa per Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 24-04-2018
inscripció indeguda en Padró Municipal d'Habitant.
el Padró Municipal
d'Habitants, sol·licitada
per 3res.

Aprovació de la llista provisional que formarà part de la 24-04-2018
borsa de la categoria de mestres de taller de fusta per
cobrir temporalment vacants i substitucions del
personal de l'Ajuntament de la Garriga
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2938/2018
Vè Autorització per a realitzar el Vè Festival de Titelles al 24-04-2018
Festival de Titelles al Carrer de la Garriga
Carrer a La Garriga

603

3344/2018 - Baixa per Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 24-04-2018
inscripció indeguda en Padró Municipal d'Habitant.
el Padró Municipal
d'Habitants, sol·licitada
per 3res.

604

3036/2018
- Aprovació programació activitats Biblioteca Maig 2018
Programació activitats
Biblioteca Maig 2018

605

3070/2018 - Declaració Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda en el 24-04-2018
de baixa del padró Padró Municipal d'Habitant.
municipal d'habitants
DCTF

606

3051/2018 - Notif. Notificació concessió del fons de prestació Activitats 24-04-2018
concessió del fons de Culturals de les Festes Majors, JG. 39/18. Acceptació
prestació
Activitats de la subvenció
culturals de les festes
majors, JG. 39/18.

607

3353/2018 - Acord Incoació de 175 expedients sancionadors en matèria de 24-04-2018
incoació
expedients trànsit d'acord amb la relació 17059901 de l'ORGT
sancionadors

608

3356/2018 - Proposta Resolució proposta de sanció d'un expedient 24-04-2018
sanció
expedient sancionador en matèria de trànsit d'acord amb la relació
sancionador trànsit
17060174 de l'ORGT

609

466/2018

610

305/2018
Diverses Autorització de la celebració del primer workshop 24-04-2018
infraestructures i espais internacional de Blues de la Garriga el dia 6 de maig de
per acte 6/5/2018 LOW 2018 i la cessió de les infraestructures sol·licitades.
& SLOW

611

2792/2018 - Ús per Autorització ús pati Escola Puiggraciós per assajos 24-04-2018
assaig espais Escola Front Diabòlic
Puiggraciós

24-04-2018

Aprovació expedient pagament fraccionat, de les 24-04-2018
liquidacions de taxa d'ocupació a la via pública número
2018/976,2018/977,2018/978 i 2018/979.
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3207/2018 - Sol·licitud Autorització de la cessió de cadires per a la celebració 26-04-2018
de 100 cadires el dia del Festival de Jazz
26/05/2018
a
Can
Ramos

613

3033/2018 - Cessió de Autorització de la cessió d'infraestructures per la 26-04-2018
50 cadires, 3 taules i celebració de la Festa de la Primavera Poètica al Barri
equip de so per Festa de les Roques
primavera Poètica dia 6
de maig Barri Les
Roques 12h

614

3214/2018
- Autorització de la cessió d’infraestructures per a la 27-04-2018
Organització festa 10 celebració del 10è aniversari de l’entitat Escola de
anys el dia 11/05/2018, Dansa Tukupracum
sol·licitud
infraestructures

615

2958/2018 - Aprovació Aprovació de l'assistència al curs " Comunicació i 27-04-2018
de l'assistència al curs " premsa amb perspectiva de gènere" a la senyora SRB.
Comunicació i premsa
amb perspectiva de
gènere" a la senyora
SRB

616

2683/2018 Contracte de
serveis pel manteniment
de les alarmes i equips
de protecció contra
incendis en els edificis
municipals

Aprovació de l'inici de l'expedient de licitació, els plecs 27-04-2018
administratius particulars i de prescripcions tècniques i
disposició de la despesa, del contracte de serveis pel
manteniment de les alarmes i equips de protecció contra
incendis en els edificis m

617

3290/2018 Contractació
JPT
mitjançant
contracte d'interinatge
com a Mestre de Taller
(C1)
com
a
conseqüència de la
baixa del treballador
JMCB

Aprovació de la contractació del SR. JPT mitjançant 27-04-2018
contracte d'interinatge com a Mestre de Taller (C1) com
a conseqüència de la baixa per pas a pensionista del
treballador JMCB
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3252/2018
Aprovació de la reincorporació de la Sra. JSZ i 27-04-2018
Reincorporació
de autorització permís sense sou de 6 mesos.
l'excedència amb data
02/05/2018 i permís
sense sou de sis mesos
a partir 02/05/2018

619

3022/2018 - Contracte Aprovació de l’adjudicació del contracte menor d' obres 27-04-2018
menor
d'
obres d'adequació interior nau a l’avinguda del Mil·lenari de
d'adequació interior nau Catalunya per a seu de bombers
av
mil·lenari
de
Catalunya per a seu de
bombers

620

720/2018 - Concurs de Aprovació de l’obertura d’un nou termini pel concurs 27-04-2018
grups locals la garriga de grups locals la Garriga Festa Major 2018, del 2 al 14
2018
de maig per adjudicat segon i tercer premi.

621

2262/2018 - Ocupació
de la via pública carrer
dels Horts cantonada
Impremta de 15 metres
per zona càrrega i
descàrrega per obres
llicència 2003/2017

622

3390/2018 - EMC Iniciar expedient de MC. 2018.14 en la modalitat de 27-04-2018
2018.14 Transferències transferències de crèdits entre aplicacions de despesa
de crèdits
del pressupost vigent.

623

3351/2018
- Aprovació abonament bestreta reintegrable de la paga 27-04-2018
Concessions de bestreta de juny ERC

624

720/2018 - CONCURS Adjudicació primer premi Concurs Grups Locals Festa 27-04-2018
DE GRUPS LOCALS Major 2018 al grup “Mediterrània Band”, per tocar dins
LA GARRIGA 2018
l’espai de Nits de la Doma en el programa de concerts
que es realitzaran els dies 2, 3 ,i 4 d’agost.

625

3396/2018 - Aprovació Aprovació de l'assistència al curs online "El delegat de 27-04-2018
de l'assistència al curs protecció de dades. Compliance en l'àmbit local", al Sr.
on-line "El Delegat de PEAR
Protecció de Dades.
Compliance en l'àmbit
local", Sr. PEAR

Aprovació de la resolució esmenant errors a la 27-04-2018
resolució d'aprovació de l'ocupació de via pública per la
reserva d'estacionament al C. Horts, d'acord amb la
sol·licitud de l'empresa Obres Tècniques Lloret S.L.
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3407/2018
Rectificació errada de
les
partides
pressupostaries de la
resolució de l'alcaldia
exp. 1278/2018 sobre
la contractació del
senyor JCLL com a
conserge d'esports al
50% de jornada per
substituir al treballador
RBS d’excedència per
incompatibilitat

Rectificació errada de les partides pressupostaries de la 27-04-2018
resolució de l'alcaldia exp. 1278/2018
sobre la
contractació del senyor JCLL com a conserge d'esports
al 50% de jornada per substituir al treballador RBS
d’excedència per incompatibilitat

627

326/2018 - Al·legacions Resolució desestimant al·legacions presentades per la 27-04-2018
expedient sancionador Sra. J.R.J.
trànsit

628

321/2018 - Al·legacions Resolució estimant al·legacions presentades pel Sr. 27-04-2018
expedient sancionador G.N.B
trànsit

629

3417/2018 d'obligacions
reconegudes
mes d'abril

630

3415/2018 - Permís Aprovació d'una excedència per incompatibilitat al 27-04-2018
d'incompatibilitat
de senyor RBS
serveis fins a finals de
juny

631

3391/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió de cadires per una celebració 30-04-2018
de 30 cadires per familiar
celebrar la 1a comunió
fill

632

3160/2018 - Celebració Autorització AEE M Blancafort la festa de celebració 30-04-2018
Festa de Promoció del de Promoció del Casal d'Estiu
Casal d'Estiu

633

475/2018
Complementació
novembre 2017

Relació Aprovació de la relació d'obligacions reconegudes 27-04-2018
nòmina mes d'abril per un import total de 413.782,47€.
nòmina

- Aprovació de la complementació IT novembre 2017
IT
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3479/2018 - Aprovació Aprovació de la relació de despeses menors de caràcter 30-04-2018
de
la
relació periòdic i repetitiu corresponents al mes d’abril per un
d'obligacions
import total de 149.659,71 €.
reconegudes
DA
30/04/2018

635

3018/2018 - Sol·licitud
sala Andreu Dameson
Antonio Rodriguez del
8 al 24 de juny 2018

636

3300/2018 - Sol licitud Autorització de la cessió de l’auditori de l’EMM els 02-05-2018
auditori dies 5 i 6 de dies 5 i 6 de maig per assaig Coral Ariadna
maig, dissabte de 16 a
20 h i diumenge de 9,30
a 13 h assaig extra

637

3205/2018 - Cessió Aprovació de la cessió d'ús de l'escenari, vestidors i la 02-05-2018
Teatre obra fi de curs 4t zona d'espectadors del Teatre Municipal a l'Institut
ESO 14 i 15 juny 2018 Manuel Blancafort, els dies 14 i 15 de juny de 2018

638

121/2017 - Sol licitud Aprovació de la cessió d'ús de l'escenari i la zona 02-05-2018
patronat el dia 21 de d'espectadors del Teatre Municipal a l'Escola Sant Lluís
juny de 2018 per comiat Gonçaga, el dia 21 de juny de 2018
dels alumnes de 4rt
ESO

639

3138/2018 - Sessió de Aprovació de la convocatòria de la JGL del dia 7 de 03-05-2018
la Junta de Govern maig de 2018
Local

640

3523/2018 - Resolució Resolució d'incoació de 385 expedients sancionadors 03-05-2018
acord
incoació d'acord amb la relació 18017569 de l'ORGT
expedient sancionador
trànsit

641

3347/2018 - Ocupació i Autorització d’ocupació de via pública per una festa 03-05-2018
tall de carrer Ramon d’aniversari
Pascual, 15 per festa

642

3019/2018 - Espai Aprovació de la cessió de l'espai públic situat al davant 04-05-2018
davant del Casal a la de l'Esplai de la Gent Gran i cessió d'ús
plaça del Silenci amb d'infraestructures per a la Festa de fi de curs de l'Esplai.
tarima i cadires i
tanques de delimitació

Aprovació de la cessió de la sala Andreu Dameson per 02-05-2018
Antonio Rodriguez del 8 al 24 de juny 2018 per
realitzar una exposició de la seva obra amb tècniques de
pintura a l’oli.
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2852/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió d’infraestructures per la 07-05-2018
de tarima i cadires celebració de la Colenda de les activitats extraescolars
01/06/2018
Escola Puiggraciós

644

3135/2018 - Llicència Autorització d’ocupació de via pública a l’ACNUR per 07-05-2018
publicitat dinàmica
a publicitat oral dinàmica del seu projecte solidari
envers els desplaçats

645

3562/2018 - Cessió Aprovació de la cessió de Poliesportiu Can Noguera 07-05-2018
Pavelló Can Noguera per campionat de kates tècniques per a nens, 17/06
"campionat de kates
tècniques per a nens"

646

1724/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió d'infraestructures per celebració 07-05-2018
50 cadires i 10 taules particular.
07/07/2018

647

1241/2017 - Adquisició Adjudicació a la Fundació Asil hospital de la Garriga 07-05-2018
béns immobles
l'adquisició directa del be immoble ubicat al carrer
Nord 1, 1rA, de la Garriga

648

3466/2018 - Padró del Aprovació del padró del mes de maig de 2018 de 07-05-2018
mes de maig de 2018 de l'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAD)
l'Escola
Municipal
d'Art
i
Disseny
(EMAD)

649

2860/2018 - Al·legació Resolució arxivant expedient sancionador en matèria de 07-05-2018
infracció
trànsit trànsit 17B006700B
expedient 17B006700B
referència 712/112396

650

3352/2018
- Resolució arxiu expedient sancionador en matèria de 07-05-2018
Al·legacions denúncies trànsit
de trànsit expedient
18807820

651

3442/2018 - Aprovació
ADOPJ per a les
despeses del viatge
intercanvi
Libourne
ACADA

Pagament a justificar de l’àrea d’ensenyament, per 07-05-2018
import de 450,00€ per a fer front a les despeses
derivades del viatge a Libourne de l’ACADA de
l’EME.
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1081/2017 , 1405/2017, Aprovació de liquidacions T11.Taxa per la prestació 07-05-2018
462/2017, 3594/2018, dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de
604/2017,
614/2017, la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a
791/2017,
840/2017, prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
847/2017
responsable i pels controls posterior

653

3605/2018 - Aprovació Aprovació de l’inici de la tramitació administrativa del 07-05-2018
del Compte General de Compte General de l'exercici 2017
l'exercici 2017

654

2735/2018 - Cessió
pista
núm.
2
e
infraestructures
per
Trobada de Germanor
dia 20/05/2018, del 18
al 21 de maig

655

3613/2018
- Aprovació de les gratificacions
Gratificacions
d'Esports, mes d'abril de 2018
extraordinàries Esports,
mes d'abril 2018

656

3583/2018 - Restar Restar assabentats de l'assistència a la jornada 07-05-2018
assabentats
de "Protecció de dades personals i impost municipal de
l'assistència a la jornada plusvàlua" del senyor JRL i de la senyora EMA.
"Protecció de dades
personals i impost
municipal de plusvàlua"
al senyor JRL i la
senyora EMA.

657

2990/2018 - Cessió
pista núm. 2 per
organitzar
activitats
Festa de la primavera
dia 27/05/2018 i tarima
4x4 per l escola pel dia
25

Aprovació de la cessió de la pista número 2 i de 07-05-2018
diferents infraestructures per una trobada de germanor
del Partit Socialista de Catalunya de La Garriga, el dia
20 de maig

extraordinàries 07-05-2018

Aprovació de la cessió d'ús dels circuit i material que 07-05-2018
s'utilitza per fer la formació en educació viària a les
escoles a l'AFA de l'Escola Giroi, el dia 27 de maig de
2018
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3284/2018 - Adquisició
d'una màquina per la
brigada
municipal
mitjançant l' adhesió al
contracte
marc
de
subministrament
de
maquinaria tècnica de
l'ACM(2014.06)

Aprovació adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc 08-05-2018
del subministrament de maquinària tècnica i elements
de transport amb destinació a les entitats locals de
Catalunya

659

3578/2018 - Sol·licitud Contractació de la senyora CPB per substituir a la 08-05-2018
substitució
Marta treballadora MBR, Logopeda, de baixa per IT
Bertran, logopeda de
l'àrea d'Ensenyament

660

3599/2018 - Aprovació Aprovació liquidació de la quitança de la senyora 08-05-2018
liquidació
de
la MPML
quitança de la senyora
MPML

661

3600/2018 - Sol·licitud Aprovació de la reducció jornada al 80% amb el 80% 08-05-2018
reducció jornada al de les retribucions de la treballadora VGS, Tècnica de
80% amb el 80% de les Joventut a partir del dia 10/05/2018
retribucions
de
la
treballadora
VGS,
Tècnica de Joventut a
partir
del
dia
10/05/2018

662

2291/2018
– Aprovació Conveni específic de cooperació entre 08-05-2018
2596/2018, 2928/2018
l'Ajuntament de la Garriga i l'Associació Cultural
Corpus la Garriga per a la realització de les Festes del
Corpus, i concessió d'una bestreta del 80% de la
subvenció

663

1050/2017 - Expedient Modificació de la resolució de baixa per caducitat en el 08-05-2018
baixa caducitat
padró municipal d'habitants per renovació. ENCSARP

664

3631/2018 - Sol·licitud Veredicte concurs de fotografia festa Tres Tombs a la 08-05-2018
de la sala de Can sala de Can Raspall 26/05/2018 de 18:00 a 20:00
Raspall 26/05/2018 de
18:00
a
20:00
(veredicte concurs de
fotografia)
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665

3534/2018 - Cessió o Sol·licitud sala Andreu Dameson per Evelí Adam del 8 08-05-2018
lloguer
espai
Sala al 24 de març de 2019
Andreu Dameson per
exposició del 8 al 24 de
març de 2019 muntatge
6 i 7 de març, de 2019
desmuntatge 25 de
març de 2019

666

3024/2018 - Sol·licitud Sala exposicions Andreu Dameson. Sol·licitud per 08-05-2018
per exposar a la sala exposar del 29 de juny al 15 de juliol 2018 Luis Bonet
Andreu Dameson del
29 de juny al 15 juliol
Luis Bonet

667

3204/2018 - Sol·licitud Concert Festival de Jazz 2018 el 02/06/2018 i 08-05-2018
de l'Auditori de l'EMM sol·licitud de l'Auditori de l'EMM
el dia 02/06/2018 de les
17:00 a la 00:30 concert
Festival de Jazz 2018

668

3405/2018 - Cessió Festa presentació Saligarda 12/05 i cessió de l'Auditori 08-05-2018
Auditori, Plaça Silenci i de l'EMM
taules
i
cadires
12.05.2018 Saligarda
Festa Major Alternativa

669

2866/2018 - Sol licitud Cessió de cadires al Centre psicomotricitat Volaines 09-05-2018
de 40-50 cadires per amb motiu de la inauguració de l'establiment
inauguració centre de
psicomotricitat
al
C/Consell 7

670

3155/2018
- Autorització de les accions formatives del personal.
Autorització d'accions
formatives del personal.

671

3593/2018 - Aprovació Aprovació del complement de productivitat del 09-05-2018
del complement de conserge de Cultura del mes d'abril de 2018
productivitat
del
conserge de Cultura del
mes d'abril de 2018
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3595/2018 - Aprovació Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris de 09-05-2018
de les gratificacions per la policia local del mes d'abril de 2018.
treballs extraordinaris
de la policia local , abril
de 2018.

673

1309/2018
- Pagament bestreta 50% de la totalitat del conveni 09-05-2018
Autorització ocupació Associació Tres Tombs
via pública Festa Tres
Tombs 15 04 2018

674

1151/2018 - contracte
de
serveis
de
manteniment
i
conservació
de
l'enllumenat públic de
la Garriga

675

3674/2018 - Informe Aprovació de les gratificacions per casaments civils del 09-05-2018
relació pagament hores mes d'abril a les senyores CPR i QCE
extres casaments mes
d'abril

676

3668/2018 - Pla de Aprovació del Pla de seguretat i Salut de les obres 09-05-2018
seguretat i salut. Can d'adequació de l’espai polivalent de l’antiga fàbrica de
Luna
Can Luna

677

3691/2018
- Modificació pressupostària en la
Modificació de crèdit. transferències de crèdits exp. 2018.14
Expedient
2018.14
Transferències
de
crèdits

678

3643/2018
- Aprovació inicial de l'expedient de responsabilitat 09-05-2018
Reclamació
danys patrimonial per la reclamació de danys a un retrovisor
retrovisor trencat

679

3567/2018 - Expedient Incoar expedient de baixa per inscripció indeguda al 09-05-2018
BII padró municipal Padró Municipal d'habitants
d'habitants sol·licitada
per tercers

Requeriment de documentació acreditativa de la 09-05-2018
solvència i la capacitat a l'empresa que ha presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa proposada com
a adjudicatària per la Mesa de contractació del
contracte de servei de manteniment integral amb garan

modalitat
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680

195/2018 - Baixa per Modificació de la resolució de baixa per inscripció 09-05-2018
inscripció indeguda en indeguda en el padró municipal d'habitants per
el Padró Municipal confirmació. NO_ENCSARP
d'Habitants.
NO_ENCSARP.

681

3029/2018 - Sol·licitud Sala exposicions Andreu Dameson. Sol·licitud per 10-05-2018
per exposar a la sala exposar del 15 al 30 de desembre 2018 Francesc Rosell
Andreu Dameson del
15 al 30 desembre
Francesc Rosell

682

3686/2018 –
taules i cadires

683

962/2018 - Serveis de adjudicació del contracte de serveis de manteniment i 11-05-2018
manteniment
del inspecció de la xarxa del clavegueram municipal
clavegueram-obert,
diversos
criteris
adjudicació

684

3610/2018 - Padró del Aprovació del padró del mes de maig de 2018 de 11-05-2018
mes de maig de 2018 de l'Escola Bressol Municipal Les Caliues, corresponent al
l'Escola
Bressol curs 2017/18
Municipal Les Caliues

685

3535/2018 - Aprovació Aprovació dels padrons de les activitats de karate i 11-05-2018
dels padrons de karate i gimnàstica d'adults del mes de maig de 2018.
gimnàstica d'adults del
mes de maig de 2018.

686

3579/2018
- Reconeixement antiguitat a efectes de percepció del 11-05-2018
Reconeixement
primer trienni i abonament dels endarreriments de la
antiguitat a efectes treballadora MAPM, tècnica auxiliar de Biblioteca
percepció del primer
trienni
de
la
treballadora
MAPM,
tècnica auxiliar de
Biblioteca

687

3691/2018
- Aprovació de modificació pressupostària en la 11-05-2018
Modificació de crèdit. modalitat de Transferències de crèdits. Expedient
Expedient
2018.14 2018.14
Transferències
de
crèdits

Cessió Cessió de taules i cadires per a una celebració familiar
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3713/2018 - Aprovació Aprovació abonament Fons Social 2018 corresponent al 11-05-2018
abonament Fons Social concepte jubilació a la treballadora MCOT
2018 per jubilació, Sra.
MCOT

689

3683/2018 - Aprovació Aprovació relació cobratoria rebuts EMM maig 2018
relació cobratòria rebuts
EMM maig 2018

690

3749/2018
EXPEDIENT
SANCIONADOR
TRÀNSIT

- Resolució d'incoació de 18 expedients sancionadors en 11-05-2018
matèria de trànsit d'acord amb la relació 18017927 de
l'ORGT

691

3750/2018
EXPEDIENT
SANCIONADOR
TRÀNSIT

- Resolució d'incoació de 37 expedients sancionadors en 11-05-2018
matèria de trànsit d'acord amb la relació 18019095 de
l'ORGT

692

1036/2017 - Expedient Baixa de inscripció indeguda definitiva en el Padró 11-05-2018
BII padró municipal Municipal d'Habitants.
d'habitants sol·licitada
per tercers

693

1938/2017 - Expedient Baixa de inscripció indeguda definitiva en el Padró 11-05-2018
BII padró municipal Municipal d'Habitants.
d'habitants sol·licitada
per tercers

694

1402/2018 - Aprovació
de la relació de
contribuents que es
poden acollir a la
bonificació de la taxa
de
recollida
d'escombraries de l'any
2018, havent fet ús de
la deixalleria durant
l'exercici 2017, segons
ordenança T08

11-05-2018

Aprovació de la relació de contribuents que es poden 11-05-2018
acollir a la bonificació de la taxa de recollida
d'escombraries de l'any 2018, havent fet ús de la
deixalleria durant l'exercici 2017, segons ordenança
T08
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695

2924/2018
- Delegació regidora celebració casament del dia 18 de 11-05-2018
Celebracions
de maig de 2018
cerimònia de casament
civil expedient núm.
65/2017

696

2922/2018
- Delegació regidora celebració casament el dia 25 de 11-05-2018
Celebracions
de maig de 2018
cerimònia de casament
civil expedient núm.
8/2018

697

2925/2018
- Delegació regidora celebració casament el dia 26 de 11-05-2018
Celebracions
de maig de 2018
cerimònia de casament
civil expedient núm.
57/2017

698

3781/2018
EXPEDIENT
SANCIONADOR
TRÀNSIT

- Resolució arxivant expedient sancionador en matèria de 11-05-2018
trànsit d'acord amb la relació 18018059 de l'ORGT

699

3792/2018
EXPEDIENT
SANCIONADOR
TRÀNSIT

- Resolució incoant expedient sancionador per manca 11-05-2018
d'identificació del conductor d'acord amb la relació
18018252 de l'ORGT

700

3796/2018
EXPEDIENT
SANCIONADOR
TRÀNSIT

- Resolució proposant la sanció dels expedients 11-05-2018
sancionadors d'acord amb la relació 18018251 de
l'ORGT

701

3644/2018 - cessió Cessió pista número 1, vestuaris i infraestructures per 11-05-2018
pista número 1 , curs CRE del Front Diabòlic el 12/05/2018 de 16 a 20 h
vestuaris
e
infraestructures per curs
CRE dia 12/05/2018 de
16 a 20 h

702

3627/2018 - Cessió Cessió Auditori Coral Ariadna per assajos setmanals 11-05-2018
Auditori
assajos curs 2018-2019
setmanals Coral curs
2018-2019
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703

3645/2018 - Permís per Ocupació de via pública amb una parada de l'ACR 14-05-2018
posar paradeta annexa Front Diabòlic
mercat dies 12,19,26 de
maig i 9 de juny

704

3240/2018 - Declaració Inici
expedient
de
Declaració
d'inversions
Financerament Sostenibles.
financerament
sostenibles incloses a
projectes de despesa
previstos al Pressupost
de l'Ajuntament per a
l'exercici 2018.

705

3550/2018 - Aprovació Aprovació de la complementació de les incapacitats 14-05-2018
de la complementació temporals del treballadors COT, RGG i JFL.
de les incapacitats
temporals d'abril dels
treballadors COT,RGG
i JFL

706

3658/2018 - Festa del Aprovació de la festa del Medi Ambient i l'Energia 14-05-2018
Medi
Ambient
i 2018
l'Energia 2018

707

2842/2018 - Llicència Llicència d'obres carrer Figueral 4
obra per construcció de
piscina
al
carrer
Figueral 4

708

3002/2018 - Ocupació Resolució aprovant l'ocupació de via pública per la 14-05-2018
via Pública. Can Palau reserva de 30 m² durant 10 mesos al C. Farrans núm.
el 12/04/2018
14.

709

3618/2018 - eTRAM - Cessió de l'auditori de l'escola de municipal de música 14-05-2018
Auditori EMM dia al partit esquerra Republicana de Catalunya de la
27/05/2018
Garriga , el dia 27 de maig de 9:00 h a 14.00 hores.

710

1285/2018 - Sol·licitud Pedalada popular 10/06/2018 de l'Associació de Veïns 15-05-2018
de pedalada popular el del Barri del Lledoner de Granollers
dia
29/04/2018 de
l'Associació de Veïns
del Barri del Lledoner
de Granollers
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711

2884/2018 - Ocupació Ocupació de via pública amb una parada informativa i 15-05-2018
de la via pública els de recaptació solidària
dies 16 i 17 d'abril
avinguda
de
la
Generalitat s/n (davant
del Mercadona)

712

708/2018 - contracte de
subministrament
de
carburant pels vehicles
municipals

713

3525/2018 - Sol·licitud Concessió ocupació de via pública amb una parada de 15-05-2018
per ocupar via pública venda de coses de casa mes de maig 2018
per parada els dissabtes
del mes de maig

714

3464/2018 - Ocupació Llicència ocupació de la via pública amb taules i 15-05-2018
de la via pública per a cadires; Bar la Sínia de maig a octubre de 2018
la
instal·lació
de
terrassa Bar La Sínia

715

3755/2018 - Recurs Aprovació de la sol·licitud del recurs tècnic "Projectes 15-05-2018
tècnic del catàleg de d'orientació en les transicions educatives" del Catàleg
serveis 2018 de DiBa de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona
"Full de Ruta 20182019"

716

3747/2018 - Aprovació Aprovació de la facturació del servei de Teleassistència 15-05-2018
facturació
servei domiciliària corresponent als mesos de febrer, de març
teleassistència
dels i d'abril de 2018.
mesos de febrer, març i
abril de 2018.

717

3878/2018 Modificació Modificació pressupostària expedient 2018.16 en la 15-05-2018
de crèdits expedient modalitat de crèdits extraordinaris
2018.16
Crèdits
extraordinaris

718

3615/2018 - Permís per Ocupació de via pública amb una pancarta informativa
posar
pancarta
informativa
cursos
FUMH pont riu del 4 al
15 de juny

Aprovació de l’inici de l'expedient de contractació, 15-05-2018
aprovació dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i disposició de
la despesa pel subministrament de carburant pels
vehicles municipals.
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719

3033/2018 - Cessió de Cessió infraestructures per la celebració de la festa 16-05-2018
50 cadires, 3 taules i Primavera Poètica, Poesia al riu; Barri de les Roques
equip de so per Festa
primavera Poètica dia 6
de maig Barri Les
Roques 12h

720

3591/2018 - Sessió de junta de govern local del dia 22 de maig de 2018
la Junta de Govern
Local

721

3745/2018 - Subvenció
de la Diputació de
Barcelona per a la
realització del PFI-PIP
d'Auxiliar de treballs en
fusta i instal·lació de
mobles durant el curs
2018/19

Aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació 16-05-2018
de Barcelona per a la realització del PFI-PIP d'Auxiliar
en treballs de fusteria i instal·lació de mobles durant el
curs 2018/19

722

3746/2018 - Subvenció
de la Diputació de
Barcelona per a la
realització d'un curs de
preparació per a les
proves d'accés a cicles
formatius de formació
professional de grau
mitjà per al curs
2018/19

Aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputació 16-05-2018
de Barcelona per a la realització d'un Curs de
preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de
grau mitjà durant el curs 2018/19

723

2291/2018, 2596/2018, Aprovació conveni de cooperació entre l'Ajuntament de 16-05-2018
2928/2018
la Garriga, l'Associació Cultural Corpus la Garriga i la
Parròquia de Sant Esteve de la Garriga per la realització
de les Festes de Corpus 2018

724

3655/2018 - Cessió Aprovació de la cessió del poliesportiu de Can Noguera 17-05-2018
pavelló Can Noguera e al club bàsquet la Garriga per fer-hi la Cloenda de la
infraestructures cloenda temporada 2017-2018.
temporada club dia
02/06/18
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3889/2018 - Sol·licitud Aprovació de de cessió d’infraestructures per a la 18-05-2018
12 taules i 24 bancs celebració del Projecte Pati de l'escola Puiggraciós
dissabte
19/05/2018
projecte pati

726

3868/2018 - Sol·licitud Aprovació de la cessió de taules per atendre un dinar de 18-05-2018
25 taules dinar Asil l’Asil Hospital al restaurant la Cabanya
20/05/2018

727

3597/2018 - Contracte Aprovació de l’adjudicació del contracte menor 18-05-2018
menor complementari complementari de les obres d'adequació de la segona
de les obres d'adequació planta de la Torre del Fanal
interior
de
planta
segona Torre FanalAUPAC1370/2017

728

3669/2018
- Aprovació
de
l’abonament
triennis
altres 18-05-2018
Reconeixement
de administracions com a grup C1 al senyor LDPR, agent
serveis prestats en altres de Policia local
administracions
als
efectes de percepció de
triennis del senyor
LDPR, agent de Policia
Local

729

2171/2018
- Aprovació del reconeixement antiguitat a efectes de 18-05-2018
Reconeixement
de percepció de triennis del les mestres de taller
serveis prestats als (AB,LM,ER,FT i EP)
efectes de percepció de
triennis, mestres de
taller.

730

1892/2017 - Aprovació Aprovació de les bases específiques que regiran el 18-05-2018
de
les
bases concurs per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a
específiques que regiran mitjà/na de formació ocupacional, grup A2-18.
el concurs per a la
provisió d'un lloc de
treball
de
tècnic/a
mitjà/na de formació
ocupacional, grup A218.

731

3735/2018 - Ocupació Autorització de l’ocupació via pública amb taules i 18-05-2018
via pública terrassa cadires per Corpus
Restaurant la Garrafa
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732

3979/2018
- Modificació pressupostària expedient 2018.17 en la 18-05-2018
Modificació de crèdits modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de
exp. 2018.17 Crèdits crèdits
extraordinaris
i
suplements de crèdit

733

3833/2018 - Aprovació Aprovació inicial del projecte de millora
projecte de millora de l'accessibilitat en diversos punts del municipi
l'accessibilitat
en
diversos punts del
municipi

734

1171/2017, 797/2018

735

3855/2018
- Aprovació inicial expedient de responsabilitat 18-05-2018
Reclamació danys roda patrimonial per danys roda vehicle c. Sancho Marraco
vehicle
c.
Sancho
Marraco - 146,75 €

736

3994/2018 - Sol·licitud Sol·licitud de l'Auditori de l'EMM dia 20/05/2018 i 18-05-2018
de
les
claus
de autorització d’activitat Hoppers
l'Auditori de l'EMM dia
20/05/2018 per endollar
corrent

737

3987/2018 - Sessió de Aprovació de la convocatòria de la Comissió 18-05-2018
la Comissió Informativa Informativa única

738

3625/2018
CONVOCATÒRIA DE
PLANS D'OCUPACIÓ
MUNICIPAL 2018

Aprovació de les bases que han de regir el procés de 18-05-2018
selecció per a la contractació de persones aturades dins
dels Plans d'Ocupació Municipals (POM) de
l'Ajuntament de la Garriga per a l'any 2018.

739

3728/2018 - Celebració
II
duatló
el
dia
26/05/2018
(infraestructures)

Aprovació de la cessió d'ús d'infraestructures i via 22-05-2018
pública per a la realització de la II Duatló organitzada
per l'Institut Manuel Blancafort, el dia 26 de maig de
2018

740

3605/2018 - Aprovació Aprovació de la convocatòria de la Comissió Especial 22-05-2018
del Compte General de de Comptes
l'exercici 2017

de 18-05-2018

Aprovació de la modificació del contracte de gestió del 18-05-2018
servei públic del bar Pinetons en el sentit d' incloure
una caseta de venda de gelats
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741

3867/2018 - Reasfaltat Aprovació inicial del projecte de reasfaltat de diversos 22-05-2018
de diversos carrers
carrers de la Garriga

742

4060/2018 - Acord Aprovació de la incoació de 9 expedients sancionadors 22-05-2018
incoació
expedient en matèria de trànsit d'acord amb la relació 18019512
sancionador trànsit
de l'ORGT

743

4061/2018 - Acord Aprovació de la incoació de 42 expedients sancionadors 22-05-2018
incoació
expedient en matèria de trànsit d'acord amb la relació 18020275
sancionador trànsit
de l'ORGT

744

4062/2018 - Acord Aprovació de la incoació de 10 expedients sancionadors 22-05-2018
incoació
expedient en matèria de trànsit d'acord amb la relació 18020637
sancionador trànsit
de l'ORGT

745

4063/2018 - Acord Aprovació de la incoació d'un expedient sancionador en 22-05-2018
incoació
expedient matèria de trànsit per manca identificació conductor
sancionador
d'acord amb la relació 18019732 de l'ORGT

746

4064/2018 - Proposta Aprovació de la proposta de sanció d'un expedient 22-05-2018
sanció
expedient sancionador en matèria de trànsit d'acord amb la relació
sancionador trànsit
18019733 de l'ORGT

747

4066/2018
Modificació de crèdit
expedient 2018.18 en la
modalitat de generació
de crèdits

Aprovació de l’inici de l’expedient de modificació de 22-05-2018
crèdit del pressupost vigent mitjançant generació de
crèdit finançat amb el fons de prestació per activitats
culturals de les festes majors XCL 2018 (codi
18/Y/248608) de la Diputació 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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=484.0&ends
At=1313.0

El Ple resta assabentat
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3.- Aprovació de l'autorització de compatibilitat personal municipal EFC, conserge
d'Esports.

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

ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
ANTECEDENTS DE FET
1. El 21 de març de 2018, el senyor Enric Figuerola Castillo, va sol·licitar (R.E.: 2274/2018) la
compatibilitat per portar a terme una segona activitat privada com a conserge de l’Escola
Residencia Pive de Tona.
2. El senyor Enric Figuerola Castillo exerceix en règim de dedicació ordinària (100% de la
jornada que són 37,5h/setmana) les funcions de conserge d’Instal·lacions Esportives en
substitució del senyor Pere Recordà Bernús, actualment de baixa per IT de llarga durada.
Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.
Lloc de treball: conserge d’Instal·lacions Esportives
Règim: Laboral. Grup AP
Jornada setmanal: 37,5 hores
Horari a l’Àrea d’Esports:
-

Dissabte: de 8.30h a 14.30h i de 15.30h a 22h

-

Diumenges, d’octubre a maig: de 9 h a 15h i de 16h a 21h

-

Diumenges, de juny a setembre: de 9h a 15h

Horari a l’Àrea de Cultura:
-

Dijous d’octubre a maig: de 8.30h a 15.45h

-

Divendres d’octubre a maig: de 8.30h a 15.15h

-

Dimecres, de juny a setembre: de 9.15h a 15.45h

-

Dijous, de juny a setembre: de 9.15 a 15.45h

-

Divendres de juny a setembre: de 9.15 a 15.15h
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2ª Activitat privada: conserge de l’Escola Residencia Pive de Tona.
Règim: laboral.
Horari: de dilluns a divendres de 18h a 21.30h (17.30h/setmana que suposa un 46,66% de
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

jornada), compatible amb l’horari laboral 1ª activitat pública.
5. Vist que el dia 16 d’abril de 2018, la cap de Serveis a les Persones emet informe en el que
diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de treball no interfereixi amb l’horari
que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi interessos comuns i s’ajusti al que
preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat, s’informa favorablement a aquesta
autorització. I per tot això es proposa que la unitat de Recursos Humans presenti proposta
d’autorització de compatibilitat per a la consideració del proper Ple ja que s’acompleixen tots els
requisits necessaris.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible
amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o
menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses
dependents.
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— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals.
— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
TERCER. Consideracions jurídiques:
A. D’acord amb allò que estableixen els articles 329 i 330 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen
la declaració d’incompatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’Administració o de
l’exercici d’activitats públiques amb les activitats privades en diferents supòsits, incloses les de
caràcter professional.
B. De conformitat amb allò que estableix l’article 11 de la Llei 53/1984, el personal al
servei de l’Administració Local no podrà exercir, per sí, o mitjançant substitució, activitats
privades, incloses les de caràcter professional, que es relacionen directament amb les que
desenvolupa l’Entitat on estigués destinada, exceptuant-se aquelles que, en l’exercici d’un dret
legalment reconegut, realitzin per sí mateix els directament interessats. (STSJ Galícia 21-1101).
C. Expressament, l’article 12 de la Llei 53/1984, prohibeix exercir les següents
activitats:
a) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, en assumptes
en què estigui intervenint o hagi intervingut en els darrers dos anys, o hagi d’intervenir per raó
del lloc públic, (SSTS de 15 d’octubre de 1994 y de 13 de novembre de 2001).
b) Pertànyer a consell d’administració en Entitats Privades, sempre que l'activitat de les
mateixes, estigui directament relacionada amb les que gestioni l’Entitat on presti els seus serveis
el personal afectat.
c) L’exercici de càrrecs en empreses concessionàries o contractistes d’obres, serveis o
subministraments.
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d) La participació superior al 10% en el capital de les empreses a què es refereix
l’apartat anterior.
D. De lo anteriorment exposat es dedueix que totes les activitats privades que no es
trobin en algun d’aquells supòsits poden ser objecte de reconeixement de compatibilitat.
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

E. Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim
d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o
reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei 53/1984,
(les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció de seminaris; la
participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar a l’Administració
pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres oficiales destinats a la
formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de
setanta-cinc hores l’any etc.
F. En cap cas es dóna el supòsit de l’article 329.2 del decret 214/90, quan al fet que la
suma de les dues jornades no excedeix la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local
incrementada en un 50%.
QUART. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent:
A. L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les
Administracions Públiques requerirà, el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple.
No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball.
El personal afectat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública en l’exercici
d’activitats mercantils, industrials o professionals.
Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i
s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.
B. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s’haurà de dictar en el termini de
dos mesos.
C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article
art.24 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, és a dir s’entendrà com a positiu.
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D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir activitats privades s’inscriuran al
registre de personal corresponent.
E. L’incompliment de la Normativa en matèria d’incompatibilitats serà, segons l’article

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

20 de la Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.
Vist que el senyor Enrique Figuerola Castillo ha estat contractat com a personal temporal per
substituir al senyor Pere Recordà Bernús, conserge d’Instal·lacions Esportives que es troba en
situació de baixa per Incapacitat Temporal.
Vist l’informe emès el 16 d’abril de la cap de Serveis a les Persones on s’informa favorablement
a l’autorització d’aquesta sol·licitud de compatibilitat fora de la Garriga.
Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Autoritzar al Sr. Enrique Figuerola Castillo per poder exercir com a conserges de
l’Escola Residència Pive de Tona mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la
part expositiva del dictamen.
Segon. Establir que aquesta autorització de compatibilitat per a l’exercici dels dos llocs de
treball sol·licitats pel Sr. Figuerola quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball.
Tercer. L’exercici d’aquesta activitat no pot suposar modificacions en la jornada de treball
establerta ni en l’horari del lloc de treball que exerceix el Sr. Enrique Figuerola Castillo com a
conserge d’Instal·lacions Esportives d’aquest Ajuntament.
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Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici professional en l’àmbit
privat s’inscriurà al registre de personal corresponent.
Cinquè. Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà efectiva durant la vigència
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

d’aquest contracte laboral temporal que té amb l’Ajuntament de la Garriga.
Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Comitè Unitari de Personal.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=1313.0&end
sAt=1421.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2
C.U.P.-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet de
la Corporació, aprova la proposta d’acord.

4.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
ANTECEDENTS DE FET
Vist que en el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 17 de desembre de 2014, s’aprovà la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Garriga.
Com sigui que tota norma legal és d’obligat compliment i, per tant, cal adaptar els diferents
instruments de gestió de personal al que disposa el nou marc legislatiu.
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Vist que totes les modificacions que s’han fet de la Relació de Llocs de Treball aprovada en
l’exercici 2007 han estat negociades amb els representants del treballadors i treballadores i
seguidament aprovades pel Ple corresponent.

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

Vist que la modificació de la Relació de Llocs de Treball que es proposa aprovar enguany,
prèvia negociació amb els representants del treballadors i treballadores, conté les modificacions
següents:
1. Modificació de les dotacions del següent lloc de treball:

LLOCS DE
TREBALL
Administratiu-iva
de Secretaria

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

Forma de
Provisió

Dotació

Règim

C

C1

14

702,57€

CO

3

F

Es proposa l’increment en una dotació més del lloc de treball d’administratiu/va de Secretaria.
Vist l’informe del secretari en els que s’indica la legislació aplicable quan a la modificació de la
Relació de Llocs de Treball motivada per la conversió de la plaça d’auxiliar administratiu de
secretaria en règim laboral a administrativa en règim funcionarial que és ajustada a dret ja que
d’una banda es produeix la jubilació de l’actual titular de la plaça, auxiliar administrativa en
règim laboral entre d’altres aspectes perquè portava a terme funcions de d’administrativa i tenia
un complement al respecte. Que actualment ja no hi ha auxiliars administratius a l’ajuntament
que puguin cobrir la plaça en concret i aquesta de fet feia funcions pròpies d’una administrativa.
2. Modificació de la valoració dels llocs de treball de Secretari/a i Interventor/a:

LLOCS DE
TREBALL
Secretari-a
Interventor-a

Nivell
Coneixement
de Català
C
C

Grup de
classificació
A1
A1

Nivell C.D.
30
30

C. Específic
3.300,00€
3.300,00€

Forma de
Provisió
C
C
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Vist l’informe emès per la regidora de Règim Intern i Recursos Humans en el que es justifica la
modificació de la valoració d’aquests dos llocs de treball.
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3. Modificació del règim del lloc de treball:

LLOCS DE
TREBALL
Cap d’Àrea de
SS Territorials

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

Forma de
Provisió

Dotació

Règim

C

A1

28

2.422,00€

LD1

1

F

Es proposa canviar el règim d’aquest lloc de treball de funcionari eventual a funcionari de
carrera.
Vista l’acta de la reunió de l’Òrgan Tècnic de Valoració de la Relació de Llocs de Treball que
es va dur a terme el dia 2/05/2018 en la que es va informar als membres del Comitè Unitari de
personal d’aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans, amb les consideracions que s’hi indiquen.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció, amb les consideracions que s’estableixen.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposen els apartat set de l’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017:
“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
[...]
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Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1
de la Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo
29 del EBEP”.
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Atès allò que disposa l’article 72 i següents del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que regula
l’estructuració de l’ocupació pública.
Vist que l’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública estableix que les entitats locals han d’aprovar la relació dels llocs de treball a la seva
organització i procediran a la seva modificació quan procedeixi.
Vist allò que estableix l’article 126.4 del RDL 781/86, de 18 d’abril, determina que les
corporacions locals aprovaran les relacions de llocs de treball, amb el contingut que estableixi la
legislació bàsica sobre funció pública i que es confeccionaran d’acord amb les normes previstes
a l'article 90.2 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local.
Vist allò que estableixen els articles 29 a 33, 50 i 66 del decret Legislatiu 1/97, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, quant al
contingut que hauran de tenir les relacions de llocs de treball corporació; i que consten en
l’expedient tots els documents exigits.
Vist l’article 22.2.i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.2.j i 283 del DL 2/2003,
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en el qual es disposa
que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball amb el quòrum de
majoria simple.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD:
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Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l’Ajuntament
de la Garriga, en els següents termes:
Modificar el nombre de dotacions del lloc de treball que es detalla a continuació d’acord amb el
que s’ha detallat en la part expositiva:

LLOCS DE
TREBALL
Administratiu-iva
de Secretaria

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

Forma de
Provisió

Dotació

Règim

C

C1

14

702,57€

CO

3

F

Modificar la valoració dels llocs de treball que es detalla a continuació d’acord amb el que s’ha
detallat a la part expositiva:

LLOCS DE
TREBALL
Secretari-a
Interventor-a

Nivell
Coneixement
de Català
C
C

Grup de
classificació
A1
A1

Nivell C.D.
30
30

C. Específic
3.300,00€
3.300,00€

Forma de
Provisió
C
C

Dotació
1
1

Règim
FHCE
FHCE

1. Modificació del règim del lloc de treball que es detalla a continuació d’acord
amb el que s’ha detallat a la part expositiva:
LLOCS DE
TREBALL
Cap d’Àrea de
SS Territorials

Nivell
Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell C.D.

C. Específic

Forma de
Provisió

Dotació

Règim

C

A1

28

2.422,00€

LD1

1

F

Segon. Procedir a la publicació d’aquest acord en el butlletí Oficial de la Província per un
termini de 15 dies, d’acord amb el document que s’adjunta a l’expedient, durant els quals els
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la
relació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
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Un cop aprovada definitivament es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
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Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Comitè Unitari de Personal.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=1421.0&end
sAt=2226.0

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P.-PA, 1 C’s i 1
SI-Solidaritat ), 1 vot en contra (PSC) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents,
essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord.

5.- Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de personal de l'any 2018
ÀREA FUNCIONAL: Recursos Humans
ANTECEDENTS DE FET
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2017, aprovà inicialment
la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga i es va fer públic mitjançant anunci al
BOPB de data 27 de desembre de 2017, transcorregut el termini d’exposició pública sense que
hi hagués cap al·legació contra la mateixa, aquesta va esdevenir definitiva. Entre les places que
hi consten hi ha les següents:
PLANTILLA MUNICIPAL, Exercici 2018
P=nombre de places; D=dedicació ; V=vacants
CODI

DENOMINACIÓ

P
FUNCIONARIS
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1300.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Classe: Administratius.
Grup: C1.


Regidoria de Serveis Interns ..................................................

9

1

3
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Vist que d’aquestes 9 places d’administratiu, 4 corresponen a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Vist l’informe emès pel Secretari en els que s’indica la legislació aplicable quan a la
modificació de la Plantilla motivada per la conversió de la plaça d’auxiliar administratiu de
secretaria en règim laboral a administrativa en règim funcionarial que és ajustada a dret ja que
d’una banda es produeix la jubilació de l’actual titular de la plaça, auxiliar administrativa en
règim laboral entre d’altres aspectes perquè portava a terme funcions d’administrativa i tenia un
complement al respecte. Que actualment ja no hi ha auxiliars administratius a l’ajuntament que
puguin cobrir la plaça en concret i aquesta de fet feia funcions pròpies d’una administrativa.
Vist que la creació d’aquesta plaça no suposa cap increment en el Pressupost municipal vigent,
perquè s’amortitza la plaça d’auxiliar administrativa.
Vista l’acta de la reunió de l’Òrgan Tècnic de Valoració de la Relació de Llocs de Treball que
es va dur a terme el dia 2/05/2018 en la que es va informar als membres del Comitè Unitari de
personal d’aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball, que a més té repercussió en la
Plantilla de personal.
Vist que s’han seguit els tràmits previstos a la legislació vigent per tal de procedir a la
modificació de la Plantilla.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposen els articles 25, 27 i 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, en quant a l’aprovació de la
Plantilla i la seva modificació.
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Atès el que preveu l’article 22 i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en quant a la
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competència del Ple per a l’aprovació de la Plantilla de personal dels Ens Locals.
Atès allò que preveu l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació
amb la modificació de la Plantilla dels Ens Locals.
Atès allò que disposa l’article 72 i següents del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que regula
l’estructuració de l’ocupació pública.
Atès allò que disposa la Llei 18/2015, per la qual es modifica la llei 37/2007, sobre la
reutilització de la informació del servei públic.
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans.
Vista la fiscalització prèvia de la Intervenció.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de la
Garriga de l’any 2018, amb el següent detall:
PLANTILLA MUNICIPAL, Exercici 2018
P=nombre de places; D=dedicació ; V=vacants
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CODI

Document 53603/2018

DENOMINACIÓ

P

D

V

1

4

FUNCIONARIS
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1300.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Classe: Administratius.
Grup: C1.
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Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb la legislació vigent. Transcorregut aquest termini, si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
Tercer.- Trametre còpia d’aquesta modificació a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies des de l’aprovació.
Quart.- Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Personal.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=2226.0&end
sAt=2368.0

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1
PSC-CP, 1 SI-Solidaritat) i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»
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6.- Aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l'elaboració, la concertació,
l'execució i el finançament de polítiques de turisme amb els ajuntaments de la comarca i el
Consell Comarcal del Vallés Oriental.
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«ÀREA FUNCIONAL: Turisme
IDENTIFICACIÓ
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que la Regidoria de Turisme i Patrimoni informa que dins de les accions de l’Àrea
de Turisme hi ha la participació amb el Consell Comarcal en relació a l’elaboració de
les polítiques de Turisme.
2. Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de la comarca vam
subscriure, el 2014, el conveni de polítiques de turisme, que té per objecte l’establiment
d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el
finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme i que la
vigència d’aquest conveni ha finalitzat el 31 de desembre de 2017.
3. Atès que el turisme és un motor econòmic molt important a la nostra comarca.
4. Atès la necessitat de renovació del conveni
5. Atès que el Vallès Oriental presenta una sèrie de recursos turístics tant en l’àmbit
natural, com cultural, patrimonial, històric, etc. a més de comptar també amb un sector
turístic de gran rellevància en el nostre territori. Fruit d’aquesta conjuntura, considerem
molt important donar un impuls a l’activitat turística per tal de dinamitzar l’economia
local, un fet que contribuirà a millorar el grau de satisfacció dels visitants al mateix
temps que es cerca el benestar dels residents.
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Atès que els objectius estratègics de les polítiques públiques que desenvolupin per raó d’aquest
conveni pretenen:
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a) Desenvolupar polítiques pe fomentar el turisme sostenible i responsable com a
sector econòmic dinamitzador del territori.
b) Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic.
c) Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics.
d) Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals,
nacionals i internacionals.
e) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com
privat.
f) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva
competitivitat i sostenibilitat.
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació
turística del Vallès Oriental.
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i provat del territori
Atès que el Pla de Turisme és l’instrument de planejament mitjançant el qual els ajuntaments i
el Consell Comarcal, conjuntament amb el sector privat, i d’acord amb la Diputació de
Barcelona, concerten polítiques públiques de turisme al Vallès Oriental.
Atès que el Plenari de turisme del Vallès Oriental, reunit el 17 de gener de 2018, la Comissió
Informativa ha aprovat informar favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment
unànime dels presents.
Atès que és d’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental i d’aquest ajuntament concertar
polítiques de col·laboració pública- pública i pública – privada per posar en valor tot el
potencial del territori i generar un desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la
comarca.
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Atès que l’aportació de l’Ajuntament en el punt sisè d’aquest conveni que regula la
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments del Vallès Oriental per a l’elaboració,
la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme preveu que
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per mitjà d’un protocol addicional
anual d’acord amb una formula depenent dels habitants i el nombre d’allotjaments del municipi,
i que l’aportació de l’Ajuntament de la Garriga per el 2018 seria de 1681.37€
Vist l’informe de secretaria sobre la seva adequació legislativa.
Vist l’informe de fiscalització de la intervenció municipal.
Vist l’informe favorable de l’Àrea de Turisme.
FONAMENTS JURÍDICS


Estatut d’autonomia de Catalunya (2006)



138/2002, de Turisme de Catalunya



Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración
local (LRSAL).

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni per a l'elaboració, la concertació,
l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb el Consell
Comarcal i els diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a l‘exercici 2018 de 1681.37€ en concepte d’aportació
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per l’any 2018 i imputar-la a l’aplicació pressupostària 204 43000 46700 TUR. Consorcis i
Convenis del pressupost del 2018.
Tercer. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari
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per a la constància i efectivitat del present acord.
Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=2368.0&end
sAt=2508.0

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSCCP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (C’s), dels 16 membres assistents, essent 17
els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

7.- Aprovació de l'inici de l'expedient de licitació, plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per la gestió de les zones d'aparcament regulat del
municipi de la Garriga
«ÀREA FUNCIONAL: Contractació
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 d’abril de 2018 el tècnic assessor de serveis territorials va emetre informe tècnic
de necessitats justificatiu de la licitació per la gestió de les zones d’aparcament regulat del
municipi
2. En data 17 de maig de 2018 la tècnica de contractació va emetre informe justificatiu dels
criteris d’adjudicació que han de servir per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
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3. El preu estimat del contracte és de 961.996,88 euros
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3. El preu de licitació és de 961.996,88 euros a raó de 120.249,61 euros anuals
4. El procediment de licitació es l’obert amb diversos criteris d’adjudicació.
5. El Secretari de la corporació ha emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
6. La intervenció municipal ha fiscalitzat l’expedient i ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP) pel
que fa a l’objecte del contracte.
2. L’article 156 de la LCSP pel que fa al procediment de licitació
3. La disposició addicional segona de la LCSP pel que fa a l’òrgan competent.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent
ACORD
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per la gestió de les zones d’aparcament
limitat del municipi de la Garriga.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir el contracte.
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Tercer. Establir que en el present procediment i per la realització dels actes de tràmit, el Ple
delega la seva potestat com a òrgan de contractació en l’Alcaldessa, qui alhora va delegar-la en
la Junta de Govern Local, tot establint que es donarà compte dels actes realitzats en virtut
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

d’aquesta delegació en el ple immediatament posterior a la realització de l’acte de que es tracti.
Quart. Publicar la present licitació en el Perfil del contractant
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=2508.0&end
sAt=3525.0

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SISolidaritat), 1 vot en contra (PSC-CP) i 2 abstencions ( 1C’s i 1 ICV-EUiA-E) dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

8.- Aprovació de la modificació de l'ordenança municipal no fiscal núm. P03, reguladora
dels preus públics per a serveis d'activitats físiques i esportives
A proposta del president es proposa deixar l'assumpte sobre la mesa.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=3525.0&end
sAt=3911.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de
la corporació, acorden deixar l’assumpte sobre la taula per a un millor estudi.
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9.- Aprovació modificació ordenança no fiscal núm. P04, reguladora dels preus públics
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
L’ordenança municipal núm. P04, reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de
formació i altres activitats culturals, regula en el seu annex I el quadre de tarifes vigents i
concretament en el seu apartat setè els preus públics que gestiona l’Àrea de Patrimoni i
concretament les tarifes corresponents a les visites turístico-patrimonials de la Garriga.
Des d’aquesta Àrea funcional gestora es proposa l’establiment i/o modificació dels preus
públics que afecten a les activitats i serveis que s’ofereixen per part del Centre de visitants dins
de l’oferta turístic-patrimonial de la Garriga, que realitza en el municipi i que és competència
d’aquest Ens local.
Vistos els informes de Secretaria i de la Intervenció.
FONAMENTS JURÍDICS


Els articles 15 al 19, 41 a 47 i 127 del text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals,
aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.



Els articles 22.2.e), 47.1, 49, 70.2 i 107 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.



Els articles 24 al 27 de la llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
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Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal no fiscal núm. P04,
reguladora dels preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals,
segons consta a l'expedient electrònic.
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis i edictes d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, per un termini de trenta dies hàbils. Durant aquest termini podrà ser examinat per
qualsevol persona interessada en les dependències municipals perquè es formulin les
al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament:
http://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informacio-oficial/aprovacio-inicial-ordenances/
Tercer. Considerar definitivament adoptat l'acord, en el cas que no es presentessin reclamacions
a l'expedient, en el termini anteriorment indicat.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=3911.0&end
sAt=4024.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de
la corporació, aprova la proposta d’acord. »

10.- Aprovació de la rectificació de l'acord d'aprovació de modificació de crèdits expedient
2018.12 de la sessió del Ple de data 25 d'abril.
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«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
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ANTECEDENTS
Vist que en data 25 d’abril de 2018, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, al punt 6 de
l’ordre del dia, va adoptar el següent acord,
“DICTAMEN
ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
IDENTIFICACIÓ
Expedient de modificació de crèdits núm. 2018.12. Modalitat: Crèdits extraordinaris i
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).
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ES PROPOSA:
Primer. Aprovar les propostes de crèdit extraordinaris i suplements de crèdit per import de
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3.524.187,46 euros de la forma següent:
Despeses que cal finançar:
Aplicacions pressupostàries a donar d’alta:
Crèdits extraordinaris:
Projecte
despesa

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 €
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-

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 €

-

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 €

-

207 15201 60900

Habitatges de tanteig i retracte

5

50.000,00 €

-

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 €

SEI.P.Laboral.IR.Hores extraordinàries

5

1,00 €

-

302 92000 15102
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-

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 €
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Total Crèdits Extraordinaris

1.241.856,41

(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
-

2018.301.87000

Descripció

Consignació

Romanent tresoreria despeses generals 1.222.856,41 €
Total finançament 1.222.856,41 €

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

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 €

Descripció
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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 €

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 €

2018/2/100/12

2017/2/303/1
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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 €

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 €
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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 €

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 €

2017/2/100/12
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2018/2/100/3

100 34200 63901

Gespa camp de futbol

5

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 €

Total Suplements de crèdits

40.000,00 €

2.283.331,05€

Romanents de Tresoreria:
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació

-

2018.301.87000

Romanent tresoreria despeses generals

2.221.281,05 €

2018.301.87010

Romanent de tresoreria finançament afectat

62.050,00€

Total finançament

2.283.331,05€

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.
LA PROPOSTA QUEDA DICTAMINADA FAVORABLEMENT
No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú.”
Vist que s’ha detectat errors en dues aplicacions en els termes següents:
On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció
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302 92000 15101

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

5

10.000,00 €

RF

Proposta
consignació

5

10.000,00 €

RF

Proposta
consignació

5

5.000,00 €

RF

Proposta
consignació

5

5.000,00 €

RF

Proposta
consignació

Ha de dir:
Suplements de crèdits:
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Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 15100

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

On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 13001

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

Ha de dir:
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 13001

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

On diu :
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Total Crèdits Extraordinaris

1.241.856,41

Ha de dir:
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

RF

Total Crèdits Extraordinaris
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On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

RF
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Total Suplements de crèdits

Proposta
consignació
2.283.331,05€

Ha de dir:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

RF

Total Suplements de crèdits

Proposta
consignació
2.278.331,05 €

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 rectificacions de l’acord a l’expedient 2018.12 de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit de la forma següent:
On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 15101

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

Ha de dir:
Suplements de crèdits:
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Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 15100

RF

Proposta
consignació

5

10.000,00 €

Descripció

RF

Proposta
consignació

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

5

5.000,00 €

Descripció

RF

Proposta
consignació

5

5.000,00 €

RF

Proposta
consignació

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

On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 13001

Ha de dir:
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària
302 92000 13001

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

On diu :
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Total Crèdits Extraordinaris

1.241.856,41

Ha de dir:
Crèdits extraordinaris
Projecte despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Total Crèdits Extraordinaris
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On diu:
Suplements de crèdits:
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostàri
a

Descripció

RF

2.283.331,05
€

Total Suplements de crèdits
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Proposta
consignació

Ha de dir:
Suplements de crèdits:
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostàri
a

Descripció

RF

Total Suplements de crèdits

Proposta
consignació
2.278.331,05
€

Segon. Que aquesta rectificació de l’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
2018.12 sigui exposada 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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4024.0&end
sAt=4121.0

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA,i 1 SISolidaritat), 1 abstenció (ICV-EUiA-E), i 2 vots en contra (PSC-CP i C’s), dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»
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11.- Aprovació de la proposta de baixa de crèdit aprovat per acord del Ple de data
25/04/2018 a l'expedient de modificació de crèdits 2018.12 de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits

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

«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 25 d’abril, va aprovar l’expedient de
modificació de crèdits 2018.12 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Vist que en aquest acord, es va fer un suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
per a despeses generals en els termes següents:
“...Suplements de crèdits
Projecte despesa

Aplicació pressupostària
2018.209.92400.22799

Descripció
Foment de l’Associacionisme. Empreses i professionals.

Proposta
consignació
20.000,00

....”

Vist que aquest suplement, es feia a proposta de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb la
finalitat de finançar la Fira d’Entitats.
Vist que la Fira d’Entitats no es durà a terme, per tant es pot anul·lar la dotació i retornar el
saldo al romanent de tresoreria.
Vist que, per altra banda al pressupost inicial hi ha previst el projecte d’inversió 2018/2/100/15
Tic inversions, que inicialment estava previst finançar-se amb una operació de préstec que
finalment no es formalitzarà, ja que de la liquidació de l’exercici 2017 hi ha romanent de
tresoreria positiu i un cop feta la distribució del superàvit encara hi ha saldo positiu del RTDG
de lliure disponibilitat .
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FONAMENTS JURÍDICS
Primer. L'article 175 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 regula les baixes per anul·lació de crèdits,
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

juntament amb els articles 49, 50 i 51 del RD 500/90, de 20 d’abril.
D’acord amb això, la modificació de crèdit per baixes per anul·lació permet, mitjançant la
reducció total o parcial del crèdit assignat a una aplicació pressupostària de despesa per executar
un acord del Ple de l’Entitat Local.
Segon. L’article 50 del RD 500/90 estableix que pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol
crèdit del pressupost de despeses, fins la quantia corresponent al saldo del crèdit, sempre que la
dotació es pugui reduir o anul·lar sense pertorbar el respectiu servei.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent,
ACORD:
Primer. Aprovar la baixa parcial de l’aplicació de Foment de l’Associacionisme. Empreses i
professionals i retornar el saldo al romanent de tresoreria per a despeses generals segons el
detall:
Baixes de crèdits
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

2018.209.92400.2279
9

Foment de l’Associacionisme. Empreses i
professionals.

Proposta
consignació
20.000,00

Altes ingressos
Aplicació pressupostària
2018.301.87000

Descripció
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
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Segon. Donar de baixa el finançament a càrrec d’una operació de préstec del projecte
d’inversions 2018/2/100/15 Tic inversions i finançar-ho amb romanent general.
Tercer. Que el present acord sigui exposat al públic durant quinze dies hàbils, previ anunci en
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler d’anuncis i edictes de la Casa
Consistorial.
Quart. 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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4121.0&end
sAt=4216.0

El Ple de l’Ajuntament per 14 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSCCP i 1 SI-Solidaritat), i 2 abstencions (C’s i ICV-EUiA-E), dels 16 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

12.- Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018.16 en la modalitat de
crèdits extraordinaris
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2018.16
Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.
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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.
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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 per import de 61.200,00 euros de la
forma següent:
Crèdits extraordinaris:(um: euros)
Projecte despesa Aplicació pressupostària Descripció
2018/2/203/5

203

33210

62200

RF Proposta consignació

Reforma i millora Biblioteca 2018. Fase 1

3*

50.000,00

Total crèdits extraordinaris

50.000,00

*RF 3 Noves previsions d’ingressos
Altes aplicacions ingressos: (um: euros)
Projecte despesa
2018/2/203/5

Aplicació pressupostària
203

76100

Descripció

Proposta consignació

Reforma i millora Biblioteca 2018. Fase 1
Total altes ingressos

Crèdits extraordinaris:(um: euros)
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Document 53603/2018
Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta consignació

203 33000 48053

Conveni Associació Puntaires de la Garriga

1.600,00

203 33000 48054

Conveni Associació Sardanistes

3.600,00

208 23102 48052

Fundació Asil Hospital

6.000,00

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

Total Crèdits extraordinaris

11.200,00

Baixes de crèdits:(um: euros)
Projecte

Aplicació

despesa

pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

209 92400 22799

Foment de l’Associacionisme

5.200,00

208 23102 22798

Associació Gent Gran de la Garriga

6.000,00

Total baixes de crèdits

11.200,00

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler
d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial.
Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten
reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4216.0&end
sAt=4297.0

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA i 1 SISolidaritat), 1 abstenció (PSC-CP), 1 abstenció (ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (C’s i PSCCP), dels 16 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la
proposta d’acord.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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13.- Aprovació de la modificació pressupostària expedient 2018.17 en la modalitat de

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

suplements de crèdits
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció

ANTECEDENTS DE FET
Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2018.17
Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta.
Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 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 suplements de crèdit finançats amb baixes d’altres aplicacions
pressupostàries per import de 191.200,00 euros de la forma següent:
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Despeses que cal finançar:
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Suplements de crèdits:(um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Proposta
consignació

Millores i manteniment dependències
municipals

403

92000

63201

-

403

15320

63900 Millores i manteniment de la via pública

22.000,00

-

403

15320

63400 Adquisició vehicles manteniment via pública

40.000,00

-

403

16500

60901 Millores i manteniment enllumenat públic

25.000,00

-

403

15500

61901 Mobiliari urbà

10.000,00

203

33400

14300

Cultura. Promoció cultural. Programa
Contractació Sector musical

3.200,00

33400

Cultura .Promoció cultural. Programa
16000
Contractació Sector musical. SS

1.000,00

-

-

203

90.000,00

Total suplements de crèdits

191.200,00

Baixes per anul·lació: (um: euros)
Projecte
despesa

Aplicació
pressupostària

Descripció

Proposta consignació

Manteniment instal·lacions dependències
municipals admin. General

403

92000

21300

403

15320

22199 Subministrament material via pública

20.000,00

403

16500

Manteniment instal·lacions enllumenat
21300
públic

25.000,00

403

15322

22706 Estudis i treballs tècnics

20.000,00

403

92001

21200

203

33804

22799 Festival de Jazz.Professionals

Manteniment edificis dependències
admin.gral.
Total baixes per anul·lació

92.000,00

30.000,00
4.200,00
191.200,00

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.
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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.

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

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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4297.0&end
sAt=4383.0

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SISolidaritat), 1 abstenció (ICV-EUiA-E), i 2 vots en contra (C’s i PSC-CP), dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

14.- Aprovació de la declaració d'inversions financerament sostenibles incloses a projectes
de despesa previstos al Pressupost inicial de l'Ajuntament per a l'exercici 2018 i en
l'expedient de modificació de crèdits número 2017.12, en aplicació de la distribució del
superàvit corresponent a la liquidació de l'exercici econòmic 2017
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
ANTECEDENTS DE FET
En data 6 de març de 2018, l’Alcaldia-Presidència va aprovar la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici econòmic del 2017.
De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 6.342.297,84 euros
b) Estabilitat (capacitat de finançament): 1.426.158 euros
c) Ràtio del deute viu a 31/12/2017: 15,83%
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat
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d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 256.224,15 euros
El darrer període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral informat al Ministeri
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d'Hisenda i Funció Pública té un valor de -5.86 dies.
Els projectes de despesa susceptibles de ser considerats com a inversió financerament sostenible
previstos al Pressupost Inicial de l’Ajuntament per l’exercici 2018 i els inclosos a l’expedient de
modificació de crèdits núm. 2018.12 aprovat per el Ple en data 25 d’abril de 2018 en la
modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:

Projecte de despesa

Descripció del Projecte

Despesa total prevista Destí superàvit

2018/2/100/12

Jardineria (Plantacions parcs i jardins)

30.000,00 €

30.000,00 €

2017/2/100/13

Can Luna (contractació plurianual)

93.000,00 €

93.000,00 €

2018/2/100/9

Annex Vil·la Romana (Can Terrers)

70.000,00 €

70.000,00 €

2018/2/100/14

Consolidació mur camí fluvial Can Palau

60.000,00 €

60.000,00 €

2018/2/100/2

Pista 2

242.000,00 €

242.000,00 €

2018/2/100/7

Accessibilitat de carrers (figaró, ctra nova..)

100.000,00 €

100.000,00 €

2018/2/100/5

La Doma, entorn urbanització (inst.elèctrica,interior, possible accés)

150.000,00 €

30.000,00 €

2018/2/100/23

Ombrejat (adequació parcs infantils)

49.500,00 €

49.500,00 €

2018/2/100/3

Gespa camp de futbol

160.000,00 €

160.000,00 €

2018/2/403/7

Renovació Xarxa d'aigua

80.000,00 €

80.000,00 €

2018/2/403/8

Renovació Xarxa d'aigua

161.781,66 €

161.781,66 €

2018/2/402/2

Renovació d’escocells i parterres

6.000,00 €

6.000,00 €

2018/2/402/1

Renovació Bústies contenidors soterrats

8.000,00 €

8.000,00 €

Projecte de despesa
2018/2/100/10

Descripció del Projecte
Escoles (adequacions vàries, Puiggraciós, Pinetons, Tagamanent i Giroi)

Despesa total prevista Red. Endeutament
82.000,00 €

El Ple de l’Ajuntament del dia 30 de maig de 2018 en un punt anterior de l’ordre del dia, ha
estat assabentat de l’Informe de la Intervenció relatiu a la distribució del superàvit corresponent
a la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic del 2017.
La distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, presenta el detall
següent:
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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a) La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost.
b) L’import del superàvit de la liquidació és de 1.426.158,00 euros del qual es dedueixen els
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

següents imports en els conceptes seguidament detallats:

Superàvit de la liquidació
A finançar Despeses Pendents
d’Aplicació
Atendre pendents de pagament
400+401

1.426.158,00€

Import a distribuir

1.169.933,85€

-256.224,15€
0,00€

c) L’import a distribuir de 1.163.019,00 euros s’assigna de la següent manera:

Import mínim de reducció d'endeutament a llarg termini

82.000,00

Import màxim d'Inversió financerament sostenible

1.091.281,66

Pressupost inicial Ajuntament Exercici 2018

834.500,00 €

Expedient de modificació de crèdits número 2017.12

249.781,66 €

Desglossament projectes de despesa:

Projecte de despesa

Descripció del Projecte

Consignació

2018/2/100/12

Jardineria (Plantacions parcs i jardins)

30.000,00 €

2017/2/100/13

Can Luna (contractació plurianual)

93.000,00 €

2018/2/100/9

Annex Vil·la Romana (Can Terrers)

70.000,00 €

2018/2/100/14

Consolidació mur camí fluvial Can Palau

60.000,00 €

2018/2/100/2

Pista 2

242.000,00 €

2018/2/100/7

100.000,00 €

2018/2/100/5

Accessibilitat de carrers (figaró, ctra nova..)
La Doma, entorn urbanització (inst.elèctrica,interior, possible
accés)

2018/2/100/23

Ombrejat (adequació parcs infantils)

30.000,00 €
49.500,00 €

2018/2/100/3

Gespa camp de futbol

2018/2/403/7

Renovació Xarxa d'aigua

80.000,00 €

2018/2/403/8

Renovació Xarxa d'aigua

161.781,66 €

2018/2/402/2

Renovació d’escocells i parterres

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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2018/2/402/1

Renovació Bústies contenidors soterrats

8.000,00 €

e) Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 4.910.175,80 euros.
IMPORT LIQUIDACIÓ
2017
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REGLA GENERAL D’APLICACIÓ DE L’ ART. 32
Resultat Estabilitat

1.426.158,00 €

Romanent de Tresoreria

6.342.297,84 €

Import deute viu a 31 de desembre de 2017 (consolidat)

2.698.920,00 €

Import del superàvit a aplicar

1.426.158 €

Despesa pendent d’executar de les IFS 2016

5.964,03€

870.00 RTDG de lliure disponibilitat conforme al TRLRHL

4.910.175,80 €

e) Detall de la distribució de l’import de lliure disponibilitat durant l’exercici 2017:
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Romanent de Tresoreria de lliure disponibilitat
Modificació 2018.06 (Cap IV)

4.910.75,80 €
29.885,57 €

Modificació 2018.07 (Cap II, III i IX)

290.253,85 €

Modificació 2018.08 (Cap II Ple)

211.685,05 €

Modificació 2018.09 (Cap VI)

781.326,24 €

Modificació 2018.12 (Cap I, II, IV, V i VI)

3.444.137,46 €

DPA ( 413) a descomptar del superàvit
255.864,00 €
870.00 RTDG Total disposat durant l’exercici 2018 4.501.424,17 €
Saldo 870.00 RTDG de lliure disponibilitat
408.751,64 €
OAMC
Romanent de Tresoreria de lliure disponibilitat

153.491,39 €

Modificació 2018.01

1.300 €

Modificació 2018.02

435,78 €

Modificació 2018.03
870.00 RTDG Total disposat durant l’exercici 2018

35.570 €

Saldo 870.00 RTDG de lliure disponibilitat

37.305,78 €
116.185,61 €

Vistos els informes de Secretaria, d’Intervenció i la Memòria Econòmica d’Alcaldia-Presidència
FONAMENTS JURÍDICS
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Primer. L’article 12.5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels

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

previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
Segon. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
Tercer. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin
superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període
mitjà de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de
finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de
finançament de l'exercici 2017, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir
endeutament net.
Quart. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament
sostenible.
Cinquè. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids
disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Sisè. L’article 28f de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
púbica i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació
de destinar íntegrament els ingressos obtingut per sobre dels previstos en el pressupost a la
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa
llei.
Setè. Reial decret-llei 1/2018, de 23 de març, per el qual es prorroga pel 20187 el desí del
superàvit de les corporacions locals per inversions financerament sostenibles i es modifica
l’àmbit objectiu d’aquestes.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 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. No
obstant això, cal tenir en compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta
de Govern Local pel decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Declarar com a inversions financerament sostenibles els següents projectes de despesa, aprovats
al Pressupost inicial de l’Ajuntament per l’exercici 2018 i a l’expedient de modificació de
crèdits número 2018.12 aprovat pel Ple de data 25 d’abril de 2018, en aplicació del superàvit de
la liquidació de l’exercici 2017:
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Projecte de despesa

Descripció del Projecte

Consignació
30.000,00

2018/2/100/12

Jardineria (Plantacions parcs i jardins)

€

2017/2/100/13

Can Luna (contractació plurianual)

€

2018/2/100/9

Annex Vil·la Romana (Can Terrers)

€

2018/2/100/14

Consolidació mur camí fluvial Can Palau

€

2018/2/100/2

Pista 2

€

2018/2/100/7

€

2018/2/100/5

Accessibilitat de carrers (figaró, ctra nova..)
La Doma, entorn urbanització (inst.elèctrica,interior,
possible accés)

2018/2/100/23

Ombrejat (adequació parcs infantils)

€

2018/2/100/3

Gespa camp de futbol

€

2018/2/403/7

Renovació Xarxa d'aigua

€

2018/2/403/8

Renovació Xarxa d'aigua

€

2018/2/402/2

Renovació d’escocells i parterres

2018/2/402/1

Renovació Bústies contenidors soterrats

93.000,00
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70.000,00
60.000,00
242.000,00
100.000,00
30.000,00
€
49.500,00
160.000,00
80.000,00
161.781,66
6.000,00 €
8.000,00
€

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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4383.0&end
sAt=4558.0

El Ple de l’Ajuntament per 13 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, i 1 SISolidaritat), 1 abstenció (ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (C’s i PSC-CP), dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

15.- Donar compte de l'acompliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del RD
635/2014, relatiu al càlcul del període mitjà de pagaments, corresponents al primer
trimestre del 2018
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«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius
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al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament
a proveïdors a data 31 de març de 2018
Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat
“Informe de la tresoreria municipal
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, emeto el següent informe,
Antecedents
Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat
local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una
reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar
al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la
llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies.
Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe
s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas
a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.
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Legislació aplicable


Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.



Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.



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

Per tot el que antecedeix,
Informo:
Primer. Que a data 31 de març de 2018 existeixen 5 factures o documents justificatius pendents
de pagament al final del trimestre, per import total de 27.283,50 euros, que incompleixen els
terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, pel que fa a l’Ajuntament de la Garriga.
Respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga no es registra cap
obligació pendent de pagament que incompleixi aquesta normativa.
Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a
l’Ajuntament de la Garriga és de 47,65 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació és de 5,23 dies.
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Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a
l’Ajuntament de la Garriga és de 22,04 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació és de 0,00 dies.
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Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de
pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració
pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que
s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que
introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent:


Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de comprovació
mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la seva durada no
podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns. En aquest
cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en la que té lloc la
conformitat de la factura.



El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà superar
els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la factura
(reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de dita
conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat fora de
termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per calcular la data
de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de la factura, el nombre
de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de conformitat, serà de 20 dies.



En el cas de les certificacions d’obra:
o

La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat
de la certificació.
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El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el
termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o
prestació del servei.

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

o

El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar des de
la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que aquesta data és
la data d’expedició de la certificació.

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, fer constar que no
existien factures pendents de pagament fora del període legal, tant pel que fa a l’Ajuntament de
la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.”

Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret
635/2014
“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, emeto el següent,
INFORME
Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
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econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
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contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació
de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.
Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.
Segon. Legislació aplicable:


El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat Financera.



L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
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subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:


Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de
factures o sistema equivalent.



Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.

Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors:


Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.



Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.



Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència
d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que
reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres
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ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments,
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.
D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.
Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és
el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de
pagament.
Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors:
de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.
Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret
635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:
Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats
Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data
d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació
mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de
l'Administració.
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que
correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de
cadascuna.
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Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents
resultats:
Ajuntament. Ràtio operacions pagades: 11,89 dies. Import: 1.888.307,27 euros
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OAMC. Ràtio operacions pagades: -24,81 dies. Import: 19.032,32 euros
Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions
pendents de pagament a final del trimestre:
Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament *
import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents.
Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de
la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.
A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre,
en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.
Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de
l'Ajuntament presenta els següents resultats:
Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -4,89 dies. Import: 408.254,64 euros
OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -20,52 dies. Import: 361,05 euros
Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret
635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments,
sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:
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Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades *
imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments
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pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)
En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:
Ajuntament. Període mitjà de pagament: 8,91dies
OAMC. Període mitjà de pagament: -24,73 dies
Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent:
El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 8,63 dies, inferior al termini màxim de
pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.
Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques.
Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:
Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període
mitjà de pagament legalment previst. “
El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4558.0&end
sAt=4676.0

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.»
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16.- Donar de compte de l'estat d'execució del pressupost vigent de l'Ajuntament de la
Garriga i de l'OA de Mitjans de Comunicació, corresponent al primer trimestre del 2018
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
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Fonaments de dret


L’article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l’obligació
de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l’execució
dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els
terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi.



L'article 80 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2017, disposa que
aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al
venciment de cada trimestre natural.



La Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, estableix les directrius bàsiques de la estructura o
contingut d’aquesta documentació.

Per tot l’exposat,
Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple:
Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018, amb el següent detall:
a) Execució del pressupost de despeses:


Crèdits inicials: 18.678.125,39 euros



Crèdits totals: 21.475.391,55 euros
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Obligacions reconegudes: 3.716.310,84 euros



Pagaments líquids: 3.523.170,86 euros



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

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

pagament: 207,22 euros
b) Execució del pressupost d’ingressos:


Previsions inicials: 18.678.125,39 euros



Previsions definitives: 21.475.391,55 euros



Drets reconeguts nets: 2.932.416,01 euros



Recaptació líquida: 1.582.609,49 euros



Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de
cobrament: 3.315.975,33 euros

c) Estat del servei del deute:


El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.461.932,04 euros



La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,42%



La mitjana ponderada dels terminis és de 8,13 anys

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 18,10% dels ingressos corrents liquidats
e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 14,67% dels ingressos corrents liquidats
f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions
corrents
(capítols 1 a 5)
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g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 115,85% i ve determinada per la
proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de
desembre de 2018.
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h) Acta d’arqueig fins a 31 de març de 2018 (previsional):


A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 6.395.764,67 euros.

Segon. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Mitjans
de Comunicació de la Garriga, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018, amb el
següent detall:
a) Execució del pressupost de despeses:


Crèdit inicials: 195.076,08 euros



Crèdits totals: 196.376,08 euros



Obligacions reconegudes: 35.989,20 euros



Pagaments líquids: 35.989,20 euros



Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de
pagament: 0,00 euros

b) Execució del pressupost d’ingressos:


Previsions inicials: 195.076,08 euros



Previsions definitives: 196.376,08 euros



Drets reconeguts nets: 32.397,32 euros



Recaptació líquida: 32.397,32 euros



Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de
cobrament: 15.797,95euros
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c) Acta d’arqueig fins a 31 de març de 2018:


A l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de període

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

són 61.052,54 euros.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat.»
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4676.0&end
sAt=4835.0

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat

17.- Donar compte de l'expedient de reconeixement de crèdits núm. 2018.05
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
L’Alcaldessa-Presidenta dona compta de la resolució relativa a l’aprovació de l’expedient de
reconeixement de crèdits núm. 2018.05, segons detall següent:
“Antecedents i fonament jurídic
Vist que per Providència d’Alcaldia-Presidència 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.
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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.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

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

Núm
operació

Data
Descripció
comptabilització

IMAN
SEGURIDAD,
92018/751 11/04/2018
F/2018/1363 SA
2018 403 92000 21301

DM.manteniment
instal·lacions.
Alarmes i extintors

Import

136,90

Total
136,90

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost vigent del 2018, els corresponents crèdits per import
total de 136,90 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despesa ressenyada en el
punt anterior.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta”
L’Ajuntament en resta assabentat.»
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4835.0&end
sAt=4872.0

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

Codi de
verificació
Procediment

²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
6V0N1D545M0B4K4W12NR

Expedient núm.

Document 53603/2018

18.- Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número
2018.01
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«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
L’Alcaldessa-Presidenta dona compte de la resolució relativa a l’aprovació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018.01, segons detall següent:
“Antecedents i fonament jurídic
Vist que per Providència de 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.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a la Presidenta 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

F/2017/133 MIRO BORRELL,

Descripció

2018 200 92000 22604 Gestió seguretat social
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EDUARD
ESTABANELL Y
PAHISA
F/2017/134 MERCATOR, SA

Energia elèctrica estudis Ràdio Silenci
període: 20/10 a 20/12/17 CUPS:
2018 200 49100 22100 ES0113000031988894LP0F

XARXA
AUDIOVISUAL
F/2017/135 LOCAL, SA

2018 200 49100 22799 Quota mes de desembre la Xarxa

278,48

60,50

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

Total 435,78

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost vigent del 2018, els corresponents crèdits per import
total de 435,78 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 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. Presidenta,”
L’Ajuntament resta assabentat.»
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4872.0&end
sAt=4896.0

19.- Donar compte de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número
2018.02 OAMC
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció

“Antecedents i fonament jurídic
Vist que per Providència de Presidència es va iniciar procediment per al reconeixement
extrajudicial de crèdits.
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Vist que la Intervenció municipal va emetre informe per valorar la viabilitat dels
reconeixements d'obligacions corresponents a l’exercici anterior.
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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.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació a la Presidenta 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

F/2018/29

Maria del Pilar Forcada Torra 2018 200 92001 20000 Lloguer local. Novembre 2017

413,14

F72018/30

Maria del Pilar Forcada Torra 2018 200 92001 20000 Lloguer local. Desembre 2017

413,14

Total

826,28

Segon. Aplicar, amb càrrec al pressupost vigent del 2018, els corresponents crèdits per import
total de 826,28 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despesa indicada en el punt
anterior.
Ho mana i signa la Sra. Presidenta”
L’Ajuntament resta assabentat.»
El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
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http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4896.0&end
sAt=4927.0
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20.- Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció relatiu a la distribució del superàvit de
la liquidació de l'exercici 2017
«ÀREA FUNCIONAL: Intervenció
L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de l’informe emes per la Intervenció municipal relatiu a la
distribució del superàvit de la liquidació del 2017:
ANTECEDENTS DE FET
L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de l’informe emes per la Intervenció municipal relatiu a la
distribució del superàvit de la liquidació del 2017:
“Primer. En data 6 de març de 2018, l’Alcaldia-Presidència va aprovar la liquidació del
pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2017.
Segon. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
f)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 6.342.297,84 euros

g) Estabilitat (capacitat de finançament): 1.426.158 euros
h) Ràtio del deute viu a 31/12/2017: 15,83%
i)

Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 256.224,15 euros

Tercer. El darrer període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral informat al
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública té un valor de -5,86 dies.
Quart. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2018 és d’1.366.984 euros.
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FONAMENTS DE DRET
Primer. L’article 12.5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
Segon. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
Tercer. La disposició addicional sisena de la LOEPSF (prorrogada d’acord amb el Reial
decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les
corporacions locals per inversions financerament ostensibles i es modifica l’àmbit objectiu
d’aquestes) disposa que les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat
nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mitjà de pagament previst a la
normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de
l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses
pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament
sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.
Quart. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals (modificada d’acord amb el Reial decret-llei 1/2018,
de 23 de març, pel qual es prorroga pel 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals
per inversions financerament ostensibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes) regula allò
que s'entén per inversió financerament sostenible.
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Cinquè. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres,
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al
compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables.
Sisè. L’article 28f de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
púbica i bon govern disposa que és una infracció molt greu

el fet de no complir amb

l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtingut per sobre dels previstos en el
pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article
12.5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció
del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de
la mateixa llei.
Per tot això, informo al Ple la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017, segons detall següent:
Primer. La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost.

Previsions inicials
Capítols 1 a 9

Recaptació

17.633.241,50

16.817.481,33

CCEE

0,00

0,00

QQUU

0,00

0,00

1.228.985,80

1.080.723,68

633.132,30

509.021,58

0,00

123,97

1.000.000,00

1.059.517,18

Subvencions corrents
Subvencions de capital
Venda d'inversions reals
Formalització de préstecs
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Previsions inicials no finalistes

14.771.123,40

14.168.094,92

Segon. L’import del superàvit de la liquidació és de 1.426.158 euros del qual es dedueixen els següents

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

imports en els conceptes seguidament detallats:

Superàvit de la liquidació
A finançar Despeses Pendents d’Aplicació

1.426.158,00€
256.224,15€

Atendre pendents de pagament 400+401
Import a distribuir

0,00€
1.169.933,85€

Tercer. L’import a distribuir de 1.169.933,85 euros s’assigna de la següent manera:

Import mínim de reducció d'endeutament a llarg termini
Import màxim d'Inversió financerament sostenible

82.000€
1.091.281,66€

Pressupost inicial Ajuntament exercici 2018

-834.500,00€

Inversions noves expedient 2018.12

-256.781,66€

Desglossament dels projectes de despesa:

Projecte de despesa

Descripció del Projecte

Despesa total prevista Destí superàvit

2018/2/100/12

Jardineria (Plantacions parcs i jardins)

30.000,00 €

30.000,00 €

2017/2/100/13

Can Luna (contractació plurianual)

93.000,00 €

93.000,00 €

2018/2/100/9

Annex Vil·la Romana (Can Terrers)

70.000,00 €

70.000,00 €

2018/2/100/14

Consolidació mur camí fluvial Can Palau

60.000,00 €

60.000,00 €

2018/2/100/2

Pista 2

242.000,00 €

242.000,00 €

2018/2/100/7

Accessibilitat de carrers (figaró, ctra nova..)

100.000,00 €

100.000,00 €

2018/2/100/5

La Doma, entorn urbanització (inst.elèctrica,interior, possible accés)

150.000,00 €

30.000,00 €

2018/2/100/23

Ombrejat (adequació parcs infantils)

49.500,00 €

49.500,00 €

2018/2/100/10

Escoles (adequacions vàries, Puiggraciós, Pinetons, Tagamanent i Giroi)

82.000,00 €

82.000,00 €

2018/2/100/3

Gespa camp de futbol

160.000,00 €

160.000,00 €

2018/2/403/7

Renovació Xarxa d'aigua

80.000,00 €

80.000,00 €

2018/2/403/8

Renovació Xarxa d'aigua

161.781,66 €

161.781,66 €

2018/2/402/2

Renovació d’escocells i parterres

6.000,00 €

6.000,00 €
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Renovació Bústies contenidors soterrats

Projecte de despesa
2018/2/100/10

8.000,00 €

Descripció del Projecte
Escoles (adequacions vàries, Puiggraciós, Pinetons, Tagamanent i Giroi)

82.000,00 €

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

Quart. Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 4.910.175,80 euros.

REGLA GENERAL D’APLICACIÓ DE L’ ART. 32

IMPORT LIQUIDACIÓ
2017

Resultat Estabilitat

1.426.158,00 €

Romanent de Tresoreria

6.342.297,84 €

Import deute viu a 31 de desembre de 2017 (consolidat)

2.698.920,00 €

Import del superàvit a aplicar

1.426.158 €

Despesa pendent d’executar de les IFS 2016

5.964,03€

870.00 RTDG de lliure disponibilitat conforme al TRLRHL

4.910.175,80 €

Cinquè. Detall de la distribució de l’import de lliure disponibilitat durant l’exercici 2018:

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Romanent de Tresoreria de lliure disponibilitat

4.910.75,80 €

Modificació 2018.06 (Cap IV)

29.885,57 €

Modificació 2018.07 (Cap II, III i IX)

290.253,85 €

Modificació 2018.08 (Cap II Ple)

211.685,05 €

Modificació 2018.09 (Cap VI)

781.326,24 €

Modificació 2018.12 (Cap I, II, IV, V i VI)
DPA ( 413) a descomptar del superàvit
870.00 RTDG Total disposat durant l’exercici 2018
Saldo 870.00 RTDG de lliure disponibilitat

3.444.137,46 €
-

255.864,00 €
4.501.424,17 €
408.751,64 €

OAMC
Romanent de Tresoreria de lliure disponibilitat
Modificació 2018.01

153.491,39 €
1.300 €

Modificació 2018.02

435,78 €

Modificació 2018.03

35.570 €

870.00 RTDG Total disposat durant l’exercici 2018

37.305,78 €

Saldo 870.00 RTDG de lliure disponibilitat

8.000,00 €

Despesa total prevista Red. Endeutament

116.185,61 €
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El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.»
El debat relatiu a aquest punt es troba enregistrat a la videoacta. Es pot consultar a l’enllaç
següent:
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

http://actes.lagarriga.cat/session/sessionDetail/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=4927.0&end
sAt=5052.0

21.- Aprovació de l'adhesió al manifest de 17 de maig Dia Internacional contra
l'LGTBIfòbia "FESTA LLIURE.FES-TE LLIURE"
«ÀREA FUNCIONAL: Igualtat i Cooperació
ANTECEDENTS DE FET
Vist que el 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia, celebrant que
en aquesta data de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat
de la llista de malalties mentals. Tot i això, l’OMS segueix considerant que la transsexualitat és
un trastorn mental.
Vist que a Catalunya, amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, al bifòbia i la trasnfòbia,
es volen establir les condicions per les quals els drets del col·lectius siguin reals i efectius,
facilitant la participació i representació en tots els àmbits de la vida social, tot contribuint a la
superació dels estereotips que afecten negativament la percepció d’aquestes persones.
Vist que la llei defineix les polítiques públiques que s’han de dur a terme per promoure la
igualtat de les persones LGTBI.
Atès que un dels àmbits d’actuació és el de l’educació, establint que és a través de la coeducació
que es pot potenciar la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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raó de sexe. En aquest sentit, des l’Àrea d’Igualtat s’ha promogut la formació del professorat
dels centres educatius i la realització de tallers amb l’alumnat de tots els centres educatius
públics de primària de la Garriga, així com tallers amb l’alumnat en els dos Instituts de

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

Secundària, durant aquest curs 2017-2018.
Des de l’Àrea d’Igualtat es preveu seguir avançant en la promoció dels drets del col·lectiu
LGTBI mitjançant l’organització d’activitats diverses des de diferents àmbits, i s’ha preparat un
manifest contra l’LGTBIfòbia que literalment es transcriu:
“El 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia, data en què
commemorem que el mateix dia de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut – OMS - va
eliminar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Recentment, aquesta organització
s’ha plantejat treure també d’aquesta llista la transsexualitat, cosa que es considera un avenç a
mitges, ja que l’anomena incongruència de gènere.
A Catalunya, comptem amb la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que té per
objectiu garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i
identitat o expressió de gènere, i assegurar que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en
llibertat.
Tot i aquest marc legal, des del col·lectiu LGTBI es denuncia la manca de desplegament de la
Llei, tant per la no-aplicació del règim sancionador per posar fi a la impunitat dels actes
lgtbifòbics, com pel que fa a la necessitat d’una dotació econòmica suficient als pressupostos de
la Generalitat que permeti el total desplegament d’accions que preveu aquesta norma.
El nostre Ajuntament forma part de la Xarxa de Municipis LGTBI i, en el marc de les
competències municipals, els darrers anys hem començat a dur a terme accions amb la finalitat
de sensibilitzar la ciutadania, donar eines a alumnat de centres públics i formar el personal
municipal.
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Aquest any la campanya per una Festa Major Lliure de Sexisme i d’Agressions Sexuals té per
lema FESTA LLIURE. FES-TE LLIURE amb l’objectiu que TOTES les persones, al marge
del seu sexe, identitat sexual, orientació sexual, puguin viure la festa amb llibertat, sense
condicionants de comportament, formes de vestir, de parlar, de ballar...i d’expressar-se en
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

general.
Tenim en compte que:
-

Una vintena de països d’arreu del món segueixen criminalitzant l’homosexualitat i
condemnant les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó i,
en vuit d’aquests, fins i tot amb pena de mort.

-

Dades recents del nostre entorn conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o
altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament...)
cap a persones del col·lectiu LGTBI.

-

Des del col·lectiu es denuncia la manca de desplegament total de les accions previstes a
la Llei 11/2014.

Manifestem que:
-

Hem de seguir lluitant per la despatologització de la transsexualitat.

-

Apostem per la sensibilització de la ciutadania per tal que tothom - trans, homosexuals,
bisexuals i heterosexuals-

sigui considerat com el que som: persones lliures i

plenament capacitades.
-

Els canvis legislatius no ho són tot: cal canviar també les condicions econòmiques,
socials i culturals perquè els drets reconeguts a nivell legal esdevinguin reals.”

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de següent
ACORD:
Primer. Aprovar el manifest 17 de maig Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia
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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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=5052.0&end

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

sAt=5566.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet
de la corporació, aprova la proposta d’acord.»

Informes de l'alcaldia
No hi ha assumptes per donar compte al Ple.

Mocions
22.- Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA-E " Menys ràtios, més qualitat",
promoguda per la Federació d'educació de CCOO.cat.
«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
Atès que les problemàtiques dels tancaments d’aules a P3 i la sobresaturació a les aules de
secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera dècada:


La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers anys
d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com post
obligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat.



Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat deixar
d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que representa
gairebé el pressupost sencer d’un any.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»
²6V0N1D545M0B4K4W12NR<»

Codi de
verificació
Procediment

6V0N1D545M0B4K4W12NR

Expedient núm.

Document 53603/2018

Atès que el tancament d’aules de P3 suposen un fort impacte social, pedagògic i laboral als
centres educatius del nostre municipi.

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

Atès que la reducció del nombre d’alumnes de les aules dels centres educatius han de servir per
millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una
veritable escola inclusiva.
Atès que el nombre d’alumnes per persona educador als menjadors escolars és excessiu i
impedeix l’atenció educativa d’excel·lència que es vol aportar en aquest espai.
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal ICV-EUiA presenta al Ple Municipal la següent
proposta de Moció:
Que el Ple Municipal de la Garriga en defensa de la qualitat educativa del sistema català,
sol·liciti als grups parlamentaris catalans,
Primer.- Que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les
ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves aules
d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària
obligatòria 25 i a les de postobligatòria, 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir
la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una
reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15
alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació
Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques,
s’ha de reduir respecte dels actuals.
Segon.- Que no es produeixi el tancament d’aules de P3 al nostre municipi.
Tercer.- Que es limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar per als
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
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menjadors escolars.
Quart.- Que es doni trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a les AMPAS de les escoles públiques de la Garriga, a la Federació d’Educació de
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

CCOO.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=5566.0&end
sAt=6584.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet
de la corporació, aprova la moció.»

23.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, amb l'adhesió d'Acord+ERCAM, de denúncia del caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la a la
creació d'un nou ordenament jurídic propi i en el marc republicà amb perspectiva
feminista
«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
Després de conèixer la sentència del cas de “la Manada” ens trobem altra vegada amb
l'evidència que el sistema judicial espanyol és clarament patriarcal i vulnera el dret de les dones
a viure una vida digna i lliure. Les decisions judicials no són mai una aplicació directa de les
lleis, sinó que hi ha interpretació personal de qui les aplica i, per tant, estan sustentades pels
sistema patriarcal.
En primer lloc, considerem un despropòsit jurídic i polític minimitzar el que va ser un delicte de
violació grupal a un abús sexual. Qualsevol acte sexual sense consentiment és violació. La
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sentència no només nega la violència sinó que es desentén de les múltiples formes en què s’està
exercint. Només sí és sí.
En segon lloc, tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència institucional que
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

vivim les dones quan denunciem per violència masclista. En el cas de “La manada” s’han
reproduït una vegada més, de manera clara i evident, els estereotips de gènere, l’hostilitat i el
qüestionament per part sistema judicial vers la supervivent. No podem tolerar la vulneració del
relat de la persona agredida i del seu dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de
comunicació còmplices de la justícia patriarcal, fomentant la victimització secundària.
Finalment, davant l'evidència d'un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir-nos,
legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia patim les dones.
Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març i a autorganitzarnos per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un estat que ens vol callades,
atemorides i submises.
Per tot això, els grups municipals CUP i Acord+ERC-AM de la Garriga, proposem l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.-L’Ajuntament de la Garriga dóna tot el suport a la víctima de la violació perpetrada
per “la Manada” així com també a totes les víctimes d’aquest sistema patriarcal.
SEGON.-L’Ajuntament de la Garriga rebutja la sentència i denuncia el caràcter patriarcal i de
classe de la justícia espanyola. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Garriga dóna suport a
l’acusació particular, que manté que els fets són constitutius d’un delicte d’agressió sexual ,
violació, i no tan sols d’abús sexual com ha acordat la sentència.
TERCER.-L’Ajuntament de la Garriga insta al Parlament de Catalunya a impulsar urgentment
un ordenament jurídic propi amb perspectiva feminista.
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QUART.-L’Ajuntament de la Garriga fa una crida al moviment feminista per, seguint amb
l'esperit de la Vaga 8M, respondre conjuntament a l'ofensiva de l'Estat contra nosaltres i a
construir plegades una República Feminista.

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

CINQUÈ.-L’Ajuntament de la Garriga es compromet a esdevenir un municipi lliure de
violència. En aquest sentit, el consistori es posicionarà sempre al costat de qualsevol dona que
hagi patit violència masclista al municipi i li oferirà tot el suport jurídic i material que li sigui
necessari.
SISÈ.-Comunicar aquests acords a les entitats feministes del municipi 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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=6584.0&end
sAt=7814.0

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E ), essent 17 els de dret i de fet
de la corporació, aprova la moció.»

24.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP-PA, amb l'adhesió d'Acord+ERCAM, en suport del professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca que presenten
l'assemblea de professorat del Palau i la plataforma de suport " 9 del Palau" de Sant
Andreu de la Barca.
ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou docents
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de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017
alguns professors del centre haurien vexat fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i
injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n
va fer es van prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades el mes de
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

gener davant la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es van fer
partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El Palau sempre
ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que s’atribueixen a la
denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les
classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis
d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar
espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar
la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de
l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i
que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les
famílies afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan
màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el
professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per assentiment unànime un
comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es defensava la
professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als
docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha rebut
i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un
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procediment judicial tant desorbitat com inadequat – utilitzant els qualificatius del Síndic de
Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició
en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci,
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tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació en clau
d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat implicat, però
també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella
malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i
limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols sentir la
posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva, el Ministerio
de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats
pel Departament i la pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les mostres de
suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per ex-alumnes a les
portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del
comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de la Seu- per desacreditar el model
educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió inexistent.
A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol d’un suposat
trencament de la convivència a Catalunya.
Per tot això, els grups municipals CUP-PA

i Adord+ERC-AM de la Garriga, proposem

l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació similar.
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SEGON.- Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El
Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de
l’escola pública catalana.
TERCER.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava el professorat
d’El Palau i es doni suport públic al professorat.
QUART.-Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tothom.
CINQUÈ.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes
les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat
espanyol, Europa i el món.
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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=7814.0&end
sAt=9227.0

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (6 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 16 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. »

Precs i Preguntes
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25.- Prec sobre mobilitat que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-E
Atès que el pont sobre el riu que connecta la carretera de l'Ametlla amb la sortida de l'autovia: la
Garriga Sud, és un pont antic que no disposa de l'amplitud suficient per la bona circulació de
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vehicles pesants, tipus camions.
Atès que sovint aquest tipus de vehicles pesants accedeixen al pont provocant obturació dels
altres vehicles que circulen en sentit contrari, causant embussos en la circulació.
Atès que en el carrer Bages hi ha un nou pont sobre el riu que connecta la Garriga Sud, tant pels
vehicles que procedeixen del sentit Barcelona com els que procedeixen del sentit Vic, amb els
polígons industrials de la zona: Congost, Can Terres, Ca n'Illa.
Atès que per facilitar una bona circulació de vehicles pesants que s'adrecen als polígons
industrials.
Formulem el següent prec:
Que en el pont sobre el riu que connecta la Garriga Sud amb la carretera de l'Ametlla, es limiti
la circulació de vehicles pesants, amb la corresponent senyalització.
Que la circulació del tràfic pesant es senyalitzi tant d'entrada com de sortida a través del Pont
del carrer Bages.
Pregunta escrita que presenta el grup municipal de Ciutadans ( C’s).
Al mes de març vam fer una pregunta oral adreçada al Sr. Pubill per saber quantes persones
s’havien acollit a es ajudes de contractació de 2017.
Al Ple del mes passat vam lamentar que no se’ns havia contestat. Avui hem de tornar a
lamentar la manca de resposta a aquesta pregunta . És per aquest motiu que davant la reiterada
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manca de resposta al grup municipal que formulem aquesta pregunta per escrit, Sr. Pubill.
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Quantes persones han sol·licitat les ajudes a la contractació que vam implantar l’any passat ?

Preguntes orals
Pregunta oral que efectua la Sra. Clara Dachs, portaveu dels grup municipal de la C.U.PPA:


Hem sabut que Càrites abandona, o tanca, el rober que gestionava. Volem saber si
l’ajuntament en sap els motius i si hi ha cap alternativa en marxa.

Pregunta oral que efectua el Sr. Ángel Guillén, portaveu dels grup municipal de C’s:


Sr. Pubill, haig de fer una pregunta oral a veure si així ho explica. Si fa dos mesos que li
he fet la pregunta com és que em contesta ara que l’any passat no es van convocar les
bases i que tot just s’acaben d’obrir ara. No ho sabia fa dos mesos? . Es va assabentar
ahir?.

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/408181b15f293f2f0163ab8213b001e0?startAt=9227.0

Finalitzats els assumptes objecte de la sessió, aquesta s’aixeca quan són les vint-i-una hores i
quaranta-set minuts, la qual cosa certifico.
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