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

18 DE NOVEMBRE  DE 2015  

 

La Garriga, divuit de novembre de dos mil quinze. 

 

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. Vicenç Guiu i Fàbrega (CiU)  

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (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. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   

 

Excusa la seva assistència el Sr. Josep Oliveras i Cuquet (S.I.)  

(*) La Sra. Dolors Castellà s’incorpora al punt número 14 
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació d’acta núm. 77 corresponent al ple ordinari de 28 d’octubre de 2015 

2. Despatx d’Ofici 

3. Autorització de compatibilitat de personal municipal; operari de l’UOS 

4. Autorització compatibilitat personal municipal; tècnica auxiliar d’esports. 

5. Aprovació de l’acord de la Mesa de Negociació de dies addicionals d’assumptes personals 

per antiguitat i dies addicionals de vacances per antiguitat. 

6. Aprovació definitiva del Pla de Millora urbana de Banys 5 

7. Aprovació de  l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal i nomenament de la 

comissió municipal de delimitació. 

8. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament 

de la Garriga   

9. Aprovació del preu públic del torneig d’estiu de les 48h. de futbol sala.  

10. Aprovació  inicial de l’establiment dels preus públics relatius a les representacions de 

l’espectacle “Els Pastorets” i  les modificacions de les bonificacions dels lloguers de 

l’equipament cultural del teatre municipal de la Garriga. 

11. Aprovació  dels expedients de modificació de crèdit de l’OAMC 2015.01 (TRC) i 2015.02 

(GCE)  

12. Aprovació de l’ expedient de  modificació de crèdit. Modalitat crèdit extraordinari. 

13. Donar compte cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals al  2014  

14. Donar compte de les notes de reparament 2015.07, 2015.08, 2015.09  

15. Adhesió al manifest institucional contra la violència envers les dones. 

16. Moció institucional sobre la supressió de la  taquilla de l’estació de RENFE a la Garriga 

17. Adhesió a la moció de l’AMI i l’ACM, de suport a la resolució 1/XI del Parlament de 

Catalunya. 

18. Informes de l’alcaldia 

19. Mocions. 

20. Renúncia del regidor de SI-Solidaritat; Sr. Josep Oliveras i Cuquet 

21. Precs i Preguntes. 
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1. Aprovació acta de la sessió anterior. 

 

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

l’acta  núm. 77 corresponent al ple ordinari de 28 d’octubre. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Molt bona tarda. Referent a l’acta no tenim res a dir. Estem d’acord.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Bon vespre a tothom. Res a dir tampoc. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Tampoc res a dir.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Bona nit a tots i totes, tampoc tenim res a dir.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Disculpi’m perquè m’he oblidat d’excusar el regidor de SI-Solidaritat, Sr. Josep 

Oliveras, que aquesta tarda no serà amb nosaltres al Ple. S’ha disculpat a última hora, ha 

dit que per motius personals no podia assistir. 

La Sra. Dolors Castellà s’incorporarà un cop començat el ple perquè aquesta tarda tenia 

Ple al Consell Comarcal.  

En aquests moments som 15 regidors a votar. 

 

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

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

aprova l’acta de la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2015. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 
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Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i 

acords de la Junta de Govern Local 

 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 14/9/15 Avocar la competència  i 

contractar a la senyora 
MFD, com a professora de 
l’EMM (grup A2-18) amb 
una jornada de 
26,25h/setmanals (70%) a 
partir del dia 14 de 
setembre i fins que 
s’incorpori de la incapacitat 
temporal el titular Sr. RSO. 

2 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda   22/9/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.32 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

3 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda   22/9/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.32, per 
import de 63.912,45 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

4 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/9/15 Avocar la competència i 
contractar al senyor ESM 
com a conserge d’Esports 
(grup AP-10), mitjançant 
contracte d’interinatge al 
100% de jornada (37,5 
hores/setmanals), a partir 
del 26 de setembre de 2015 
i fins que el titular de la 
plaça es reincorpori. 

5 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

23/9/15 Autoritzar a Radio Silenci 
(Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació) 
l’ús de l’auditori de 
l’Escola Municipal de 
Música Josep Aymerich, el 
divendres 2 d’octubre de 
2015, en horari de 20.00 a 
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22.00 h., per poder-hi fer la 
presentació de la 
temporada 2015-16. 

6 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

24/9/15 Autoritzar a la Coral 
Ariadna de la Garriga l’ús 
de l’Auditori de l’EMM, el 
dia 17 d’octubre de 2015, 
en horari de 16.00 a 20.00 
h, i el 18 d’octubre de 
2015, en horari de 10:00 a 
13:30, per la realització 
d’un assaig extra de cap de 
setmana. 

7 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

24/9/15 Autoritzar a Nats Teatre 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el dia 19 de 
desembre de 2015, en 
horari de 18.00 a 20.00 h., 
per la recitació de poemes 
de Nadal. 

8 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

30/9/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Giroi al Club 
de Voleibol els dimarts i 
dijous, de 18 a 19.30 h, 
durant el curs escolar 
2015/16 (d’octubre a juny). 

9 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

1/10/15 Autoritzar a l’Associació 
El Far l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el dia 24 d’octubre 
de 2015, en horari de 16.00 
a 20.00 h., per la celebració 
del dia Mundial de la Salut 
Mental. 

10 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

2/10/15 Concedir a la senyora 
NMA, Administrativa (C1-
14), els següents permisos: 
- Compactació de lactància 
del 20 d’octubre de 2015 
fins al 16 de novembre de 
2015 (20 dies laborals), 
ambdós inclosos. 
- Llicència sense retribució 
de l’1 de desembre de 2015 
i fins al 31 de gener de 
2016. 

11 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 5/10/15 Incrementar  la jornada de 
la Sra. MGV Mestre de 
Taller (C1) del 50% actual  
al 65,20% de jornada 
laboral a partir del dia 5 



 

p.o. 18/11/2015 
 

6 

d’octubre de 2015 i fins al 
dia 31 de desembre de 
2015, donat que aquest mes 
d’octubre inicia la docència 
del Programa d’Activitats 
Culturals a les Escoles. 

12 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 8/10/15 Autoritzar l’assistència del 
secretari de l’Ajuntament 
de la Garriga  al curs 
"Seminari  de Dret Local 
2015-2016" que es dura a 
terme a raó d'un matí de 
divendres de cada mes, 
entre el 9 d'octubre 2015 i 
e1 16 de juny de 2016, de 
9:00 a 14: hores, a l'Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona, al carrer 62, 
núm. 16, sector A de la 
Zona Franca de Barcelona i 
aprovar la despesa de 600€ 
pel cost de matriculació i 
les despeses corresponents 
de locomoció. 

13 Identitat Cultura  8/10/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura del conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de la Garriga 
i l’entitat de teatre amateur 
Kòmix per a la 
representació de l’obra “El 
Fascinerós és al replà” al 
Teatre de la Garriga el dia 
17 d’octubre de 2015 a les 
20:00 h i aprovar la 
despesa econòmica 
generada i per un import 
màxim de 2.054€. 

14 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 13/10/15 Abonar a la Sra. MFD, amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral temporal, 
com a professora de 
l’EMM (grup A2-18) amb 
una jornada de 
26,25h/setmanals (70%), 
l’import brut de 270,34€ 
euros. 

15 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 13/10/15 Liquidar l’import brut per 
import de 191,85€, al Sr. 
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JASR  amb motiu de la 
finalització del contracte 
laboral que van formalitzar 
amb aquest  ajuntament, en 
el marc del POM 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
“Programa complementari 
de forment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” des del dia 15 
d’abril de 2015 al 14 
d’octubre de 2015, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals, mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada. 

16 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/10/15 Abonar a la Sra. MGP amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal,  com a 
auxiliar administrativa 
(grup C2-12) amb una 
jornada de 37,5h/setmanals 
(100%) a partir del dia 1 de 
setembre i fins la 
reincorporació de la titular, 
l’import brut de 594,34€ 
euros corresponent a la part 
meritada de la paga de 
desembre i de juny i les 
vacances no gaudides. 

17 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/10/15 Aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal de 
l’UOS per raó de 
l’organització de la festa 
major 2015, per import 
total de 1.622,06€. 

18 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/10/15 Abonar al Sr. ESM, amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal com a 
conserge d’Esports (grup 
AP-10), mitjançant 
contracte d’interinatge al 
100% de jornada (37,5 
hores/setmanals) per 
substituir al titular, l’import 
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brut de 209,30€ euros 
corresponent a la part 
meritada de la paga de 
desembre i de juny i les 
vacances no gaudides. 

19 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 15/10/15 Avocar la competència i 
contractar a la senyora 
SMM, com a professora 
EMAD (grup A1-22), 
mitjançant contracte 
d’interinatge al 60% de 
jornada (22,5 
hores/setmanals), 
distribuïdes en 11,5 hores 
lectives, 5,3 hores de 
centre, 4,5 hores de 
preparació i 1,2 hores de 
lliure disposició, a partir 
del 16 d’octubre de 2015 i 
fins el dia 17/11/15, per tal 
de substituir al titular que 
gaudirà d’un permís de 
naixement i posterior 
permís de paternitat. 

20 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  15/10/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.33, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

21 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  15/10/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.33, per 
import de 711,68 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries . 

22 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  15/10/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.34, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

23 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  15/10/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.34, per 
import de 850,00 euros 
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amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries . 

24 Identitat Ensenyament  15/10/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
d’octubre del curs 2015/16 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 367 valors, per un 
import de 21.199.35 euros, 
corresponent al concepte 
Estudis reglats i 153.50 
euros, corresponent al 
concepte “Monogràfics 
mensuals”. 

25 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

16/10/15 Autoritzar al cor Sarabanda 
l’ús de l’auditori de 
l’EMM, el dia 29 de 
novembre de 2015, en 
horari de 10:00 a 14.00 h., 
per realitzar un assaig extra 
del cor i el dia 19 de 
desembre de 2015, en 
horari de 20.00 a 23.00 per 
la celebració del 10è 
aniversari del cor. 

26 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

16/10/15 Autoritzar al Centre 
Excursionista Garriguenc 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el dia 30 de gener 
de 2016, en horari de 18.00 
a 21.00 h., per celebrar el 
lliurament de premis de la 
3a Mostra de Pessebres. 

27 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 19/10/15 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. 
VEPM, de l’habitatge 
situat al carrer Consell 
núm. 7-9 2n 4aa per no 
haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

28 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 19/10/15 Contractar al senyor XPR 
com a professor EMM 
(grup A1-22), mitjançant 
contracte d’interinatge al 
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25% de jornada (9,375 
hores/setmanals), a partir 
del 20 d’octubre de 2015 i 
fins el dia 17 de novembre 
2015 per tal de substituir 
titular que gaudirà d’un 
permís de naixement i el 
posterior permís de 
paternitat. 

29 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  20/10/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.36, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

30 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  20/10/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.36 per import 
de 4.000,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

31 Identitat Joventut  20/10/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
autoritzar la celebració del 
concert de la Castanyada el 
dia 31 d’octubre de 2015 
de 23:00h a 04:30h al 
pavelló de Can Noguera, 
organitzat per l’entitat 
Projecte Mexcla’t, així com 
la cessió de les 
infraestructures demanades 
i detallades a la resolució. 

32 Serveis a les 
persones 

Cooperació   20/10/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
alliberar l’import de 
24.569,85 € de l’aplicació 
pressupostària 207 23102 
48009 ACP POI Fons de 
solidaritat 0,80 %. 

33 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

SLO  20/10/15 Avocar puntualment la 
competència i acceptar la 
subvenció de 35.916,48 
euros concedida pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
per a la contractació de 4 
persones aturades no 
perceptores, en el marc del 
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programa Treball i 
Formació: PANP 2015. 

34 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/10/15 Avocar la competència 
nomenar funcionària 
interina a la senyora MGP, 
com Administrativa  (grup 
C1-14) amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 20 d’octubre  
i fins que s’incorpori la 
treballadora titular, de 
baixa per IT 

35 Alcaldia Secretaria  20/10/15 Comparèixer i oposar-se en 
el recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 
91/2015-1C, que es tramita 
pel  Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.12 de 
Barcelona, interposat per 
part de la NCG  contra la 
Resolució de l’Alcaldia de  
8/01/2015 (expt.RP 
08/2014), per la que es 
desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial 
formulada en relació amb 
la caiguda accidental a la 
vorera del carrer Josep M. 
Sert, el dia 29 de gener de 
2014. 

36 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

20/10/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallades al 
decret i aprovar les 
despeses de locomoció 
corresponents. 

37 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  20/10/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.37, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

38 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  20/10/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.37 per import 
de 10.000,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
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pressupostàries. 
39 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  21/10/15 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Coprho SA qui 
ha presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de restauració de les 
cobertes de l’església de la 
Doma de la Garriga perquè 
aporti la documentació 
acreditativa de la capacitat i 
solvència establerta en la 
part expositiva de la  
resolució. 

40 Identitat Cultura Per 
delegació 

21/10/15 Concedir l’ús de la Sala 
d’Actes de la Biblioteca 
Municipal el dia 6 de 
novembre de 2015 de 
19.30h a 21.30h per 
celebrar un Taller de 
risoteràpia a l’entitat Dones 
d’Ara, d’acord amb la seva 
sol·licitud.  

41 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  21/10/15 Autoritzar a la Sra. MJFR 
actuant en representació de 
“l’Associació de veïns i 
comerciants del Barri de 
Dalt” a celebrar la 
castanyada del Barri  de 
Dalt el dia 31/10/2015 amb 
el tancament del carrer 
Negociant. 

42 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  21/10/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la Sra. citada al 
decret per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 17, 24 i 31 
d’octubre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
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corresponent. 
43 Territori i 

Sostenibilitat 
Urbanisme  21/10/15 Incoar l’expedient per a 

l’adopció de mesures de 
restauració de la realitat 
física alterada per la 
construcció d’un porxo al 
pati interior d’illa, a base de 
pilars d’obra, arrebossats i 
pintats, recolzats sobre el 
pati de planta primera, i 
forjat resistent trepitjable 
cobert amb rajoles, a 
l’alçada del forjat de planta 
segona relacionat amb el 
pis 1r de l’edifici del carrer 
Rupit, 23, essent 
responsable el propietari de 
la finca la Sra. MMCS. 

44 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  21/10/15 Incoar l’expedient per a 
l’adopció de mesures de 
restauració de la realitat 
física alterada per la 
construcció d’un porxo al 
pati interior d’illa, a base de 
pilars d’obra, arrebossats i 
pintats, recolzats sobre el 
pati de planta primera, i 
forjat resistent trepitjable 
cobert amb rajoles, a 
l’alçada del forjat de planta 
segona relacionat amb el 
pis 1r de l’edifici del carrer 
Rupit, 23, essent 
responsable el propietari de 
la finca Sr.. JMGS. 

45 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  21/10/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar inicialment el 
projecte de ” Rehabilitació 
d’un tram del Carrer 
Calàbria , de La Garriga” 
redactat pels tècnics 
municipals  i amb un 
pressupost d’execució de  
415.000,00 euros (21% 
IVA inclòs). 

46 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

22/10/15 Concedir autorització a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, 
per instal·lar una parada 
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informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 12 de desembre 
del 2015, de les 09:30h a 
les 13:30h, amb motiu de la 
Diada contra el Càncer. 

47 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Pe 
delegació 

22/10/15 Autoritzar el permís de 
paternitat al senyor OGM, 
Professor de l’EMM (grup 
A1) del 22 d’octubre a1 18 
de novembre de 2015 (28 
dies/naturals), ambdós 
inclosos. 

48 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Pe 
delegació 

22/10/15 Autoritzar el permís de 
paternitat al senyor ATA 
Professor de l’EMAD 
(grup A1) del 21 d’octubre 
a1 17 de novembre de 2015 
(28 dies/naturals), ambdós 
inclosos. 

49 Alcaldia Secretaria  23/10/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per King 
Mobiliari, SL, mitjançant la 
qual sol·licita una 
indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
de la Corporació de la 
Garriga, en relació amb els 
perjudicis ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en el seu vehicle, el 
dia 9 de desembre de 2014, 
a causa de la caiguda 
d’unes fustes que tapaven 
un arbre de Nadal, situat a 
la Carretera Nova, davant 
del número 15 de la 
Garriga, per no existir una 
relació de causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i els 
danys, element necessari 
perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració, i no 
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donar-se, en conseqüència, 
els requisits exigits per 
això per l’article 139 de la 
LRJPAC, i si per contra 
l’eximent de la força major, 
com ha quedat acreditat. 

50 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

23/10/15 Autoritzar la modificació 
d’horari de la senyora SJC, 
auxiliar administrativa de 
Recursos Humans per tal 
de conciliar la vida laboral 
amb la vida familiar a 
partir del dia 26 d’octubre 
de 2015, (Dilluns: de 8:00h 
a 15:00h i de 16:30h a 
19:00h  i de dimarts a 
divendres: de 8:00h a 
15:00h. 

51 Alcaldia Secretaria  23/10/15 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 28 d’octubre  
de 2015 a les 19 h i fixar 
l’ordre del dia. 

52 Identitat Ensenyament   Avocar la competència i 
aprovar el pagament 
d’import 23.500 €, 
corresponent a l’aportació 
anual al CPNL. I realitzar 
la corresponent 
transferència segons les 
instruccions d’aquest.  

53 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/10/15 Rectificar l’errada material 
de la resolució d’alcaldia 
de data 26 d’octubre de 
2015. 

54 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  26/10/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a Trodos SL per 
instal·lar un quiosc de 
promoció de la fibra òptica 
de Movistar Telefónica a la 
plaça de Can Dachs, 
ocupant una superfície de 
20m2, els dies 31 d’octubre 
del 2015, de les 14h a les 
21h, i 1 de novembre del 
2015, de 10h a 15h. I 
aprovar la liquidació 
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corresponent. 
55 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/10/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.38, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent 

56 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  26/10/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.38 per import 
de 40.000,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 26/10/15 Avocar la competència i 
aprovar les bases 
específiques que regiran el 
concurs de mèrits per a la 
provisió d’una plaça 
d’educador/a Social, grup 
A2-18, amb una jornada de 
37,5 hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a 
divendres, per cobrir una 
vacant temporal a la 
Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament fins 
que el titular de la plaça es 
reincorpori al seu lloc de 
treball. 

58 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Promoció 
econòmica 

 27/10/15 Sol·licitar la subvenció 
provinent de l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic Local de la 
DIBA; per a la creació 
d’una àrea de servei per a 
autocaravanes a la Garriga 
per un import de 
37.300,00€ 

59 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

27/10/15 Autoritzar a la Societat 
Coral l’Aliança l’ús de 
l’auditori de l’EMM, el 
dijous 5 de novembre de 
2015, en horari de 22:00 a 
23.30 h., per poder-hi 
realitzar un assaig de la 
coral. 

60 Identitat Cultura i 
Participació 

 27/10/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
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adjudicar a l’entitat Grup 
de Teatre Amateur Kòmix 
el contracte menor 38/2015 
pels serveis de producció i 
direcció de la cavalcada de 
reis de la Garriga consistent 
en el disseny de les 
carrosses de reis, del 
vestuari dels patges i de 
l’escenografia general dels 
participants a la cavalcada, 
per un import de 12.206 € 
(exempts d’IVA), atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

61 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

27/10/15 Autoritzar a Joventuts 
d’Esquerra Republicana de 
la Garriga , l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
dissabte 7 de novembre de 
2015, en horari de 16.00 a 
21.00 h., per poder-hi 
celebrar el congrés 
comarcal. 

62 Serveis a les 
persones 

Esports  28/10/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar el 
pagament de la factura 
núm. 2015204 de data 25  
d’octubre de 2015,per un 
import de 20.580,50€ més 
4.321,91€ d’IVA, essent un 
totals de 24.902,41€  ,IVA 
inclòs presentada per 
l’empresa DEID ESPORTS 
SCP,  corresponent 
instal·lació d’un joc  de 
cistelles centrals i 
motorització de les 
existents a la pista de Ca 
n’Illa. 

63 Identitat Cultura Per 
delegació 

29/10/15 Concedir a Kòmix l’ús de 
la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Municipal tots 
els dilluns  de novembre, 
desembre de 2015 i gener 
de 2016 de 21:30h. a 
23:00h. per assaig obra de 
teatre, d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

64 Identitat Cultura Per 29/10/15 Autoritzar la cessió de la 
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delegació Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson al Sr.  Albert 
Mayol Faura, des del dia 6 
al 22 de novembre de 2015 
per una  exposició 
pictòrica-fotogràfica, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

65 Identitat Ensenyament  30/10/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
llogar a l’empresa SH 
Concept Formació, SL,), 
una aula de l’EME el dia  
2/11/15 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

66 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  30/10/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte d’obres de 
restauració de les cobertes 
de l’església de la Doma a 
l’empresa Construccions 
Coprho SA per un import 
de 100.000 euros i 21.000 
euros d’IVA. 

67 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  2/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.39, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

68 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  2/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.39 per import 
de 550,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions. 

69 Alcaldia Secretaria  3/11/15 Considerar provats els fets 
d’alteració de l’ordre i la 
tranquil·litat pública i 
declarar responsable per la 
seva participació al Sr. JAE 
i imposar  una sanció de 
100€. 

70 Identitat Ensenyament  3/11/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
liquidació per un import 
total de 787,35 €, 
corresponents a quotes del 
curs 2015/16 de nous 
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alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

71 Identitat Ensenyament  3/11/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, durant el curs 
2015/16, al/la  alumne/a 
citat al decret. 

72 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  4/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.40, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

73 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  4/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.40 per import 
de 176,25 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

74 Alcaldia Secretaria  4/11/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acordar el tancament  de 
l’expedient per queixes de 
contaminació acústica de 
l’activitat de peixateria 
situada al carrer dels 
Banys, núm. 148 del terme 
municipal,  vist l’informe 
de la tècnica de medi 
ambient de data 26/10/15.  

75 Alcaldia Secretaria  4/11/15 Aprovar la relació de locals 
oficials i llocs públics 
reservats per a la realització 
gratuïta d’actes de la 
campanya electoral per les 
eleccions Generals del 
20D. 

76 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

5/11/15 Concedir autorització al Sr. 
ABR, perruquer, i el Sr. 
SPH, del Frankfurt la 
Garriga, per organitzar una 
activitat benèfica contra el 
càncer de pròstata i de 
còlon anomenada 
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November, el dissabte 14 
de novembre del 2015, de 
les 10h a les 20h, a la plaça 
de Can Dachs. 

77 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  5/11/15 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Esyma SL qui ha 
presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de subministrament i 
instal·lació d’un sistema de 
climatització pel Teatre de 
la Garriga El Patronat 
perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència 
establerta en la part 
expositiva de la present 
resolució. 

78 Identitat Ensenyament  6/11/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
novembre de 2015 (quota 
mensual de novembre i 
menjador d’octubre) de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, de 131 valors i 
d’import 18.683,65 €. 

79 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

6/11/15 Concedir autorització a 
l’Associació de Disminuïts 
Psíquics i Físics La Garriga 
per instal·lar una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 14/11 i 12/12 del 
2015 i 09/01, 13/02, 12/03, 
09/04, 14/05 i 11/06 del 
2016, per tal de vendre 
petits articles de 
manufacturació pròpia i 
recaptar fons per a les 
activitats de l’entitat. 

80 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen

Hisenda  6/11/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent 
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t econòmic mitjançant generació de 
crèdit finançat amb majors 
ingressos i fer compromís 
d’ingrés de l’àrea de Salut 
Pública de la Diputació de 
Barcelona, segons acord de 
la Junta de Govern Local de 
data 4 de maig de 2015 per 
import de 2.000,00 euros. 

81 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  6/11/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.41 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no tributaris, 
del pressupost vigent per un 
import de 2.000,00 euros i 
disposar que es tramiti 
d'acord amb les bases 
d’execució del pressupost, 
punt quinzè. 

82 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  9/11/15 Arxivar l’expedient incoat 
per les deficiències en el 
termini de garantia del 
contracte d’obres de 
cobriment de la pista 
polivalent de Ca N’illa, 
atès que el contractista ha 
reparat els desperfectes 
detectats a càrrec seu i amb 
conformitat de l’arquitecta 
tècnica municipal. 

83 Identitat Participació Per 
delegació 

9/11/15 Autoritzar la cessió de la 
plaça de can Dachs i de les 
infraestructures al decret a 
la Sra. FRJ, actuant en 
representació de Rastres, 
Associació en Defensa del 
Patrimoni, el dia 21 de 
novembre de 2015 de 10.00 
h a 14.00 h per fer-hi una 
activitat a favor del Pla de 
l’Artigassa, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

84 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

9/11/15 Concedir autorització a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, 
per instal·lar una parada 
informativa a la plaça de 
Can Dachs el dissabte 14 
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de novembre del 2015. 
 Seguretat 

Ciutadana 
Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  19  al 29 
d’octubre de 2015. 

 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 2/11/15 65. Pròrroga Contractació Plans d’Ocupació Municipals 2015 

subvencionats parcialment per la DIBA; 4 agents cívics 
 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Tenim dubtes sobres els números següents, el 17, per saber quin detall d’hores i 

persones, el 35, el 36, volem saber a quin decret es refereix. Sobre  el 45 demanem 

informació i sobretot que es convoquin comissions polítiques per parlar d’aquest tema. 

El 49, el 58 per saber on està previst fer l’àrea d’autocaravanes. El 66 . El 69 per saber 

què va passar i el 74 per saber com s’ha resolt.   

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Nosaltres  volíem explicacions sobre el 45, però com ho tractarem al prec, ho deixarem 

per llavors.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Abans de res, perdoneu-me perquè amb això de les noves tecnologies estic una mica 

perdut.  

En primer lloc el número 13  en què hi ha la signatura d’un conveni i voldria saber en 

que consisteix aquest conveni, perquè més que un conveni veig el pagament d’una 

factura i voldria saber exactament a quin conveni es refereix. 

El número 22 referent a una modificació de crèdit en què es treu a una entitat o 

associació  uns 850€ i no sé perquè.  

El 43, que està relacionat amb el 44 , voldria saber com està exactament aquest tema.  

El 54 per saber aquestes empreses genèriques que a vegades no paguen taxes a pesar 

d’haver fet una activitat publicitària i voldria saber si han pagat la taxa d’ocupació de 

via pública o no. Perquè si tot el tema d’obertura de rases estava resolt cap problema, 
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però si tenien coses pendents no els hauríem d’haver deixat fer l’activitat de publicitat. 

El 58 ja l’ha preguntat la Sra. Dachs. Sobre el 62 voldria saber exactament quantes 

cistelles  s’han posat perquè el preu de 25.000€ m’ha sobtat, també voldria saber si s’ha 

parlar amb el club de bàsquet per tal que siguin aprofitables.  

El 74, sobre el que també ha preguntat la Sra. Dachs i el 82 perquè m’agradaria saber 

quines actuacions se li han reclamat a l’empresa perquè arrangi aquestes deficiències de 

les que parla el decret. Exactament una de les coses que no he pogut anar a mirar, per 

tant no sé si està arranjat o no, però després de fer la pavimentació de la pista i el pintat, 

van començar a aparèixer esquerdes i voldria saber si una de les coses que s’han 

arranjar són aquestes esquerdes, perquè  entenc que per la gent que fa patinatge és 

complicat. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

El 35 que ja s’ha esmentat però per dir que a mi m’ha semblat entendre que s’havia 

donat un pas més en la reclamació . Crec que això no ho havíem viscut fins ara, algú 

que dóna un pas endavant i es posa en una situació legal. Demano un aclariment sobre 

això.  

El 45 en la línia del que s’ha comentat ja en parlarem després quan fem el prec 

d’urgència.  

El 54, al marge del que ha comentat el Sr. Valiente, voldria saber si ells havien demanat 

aquesta ubicació en la que es van posar, que era al mig de la plaça de Can Dachs , si van 

insistir en què havia de ser allà, perquè el que més em vas sobtar era la ubicació.  

Quan al 58, ens ha sorprès una mica, en tot cas era una cosa que s’havia demanat des 

d’algun grup polític, ens pot semblar molt bé però caldria saber on es vol col·locar i 

quina és la intenció perquè aquí només es parla de demanar la subvenció.  

Finalment el 62 que té a veure amb aquesta inversió que s’ha fet a la pista núm. 2 i 

voldria aclarir que vol dir això de  “joc de cistelles centrals” entenc que és per poder 

tenir cistelles per fer servir la pista conjuntament.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El número 13 fa referència a un conveni que s’ha signat amb l’entitat Komix . Era això? 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

No, l’entitat si queda clara, el que passa és que parla de la signatura d’un conveni i vull 
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saber d’aquest conveni, a part de l’obra de teatre, quin profit treu l’ajuntament. Entenc 

que és el pagament d’una factura per un espectacle.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

És un conveni de col·laboració que es signa amb aquesta entitat, que és de teatre 

amateur garriguenc, per tal que puguin utilitzar el teatre per fer assajos i a canvi ens 

ofereixen la gratuïtat de l’obra quan la representen al teatre del Patronat. És això Sr. 

Benzekry? 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

Amb els grups de teatre amateurs i sobretot els que van a taquillatge es fa aquest 

conveni. És una pràctica habitual amb els grups de teatre amateurs. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Ha dit que era gratuït i veig que hi ha una despesa de 2.054€ , per tant no entenc que 

sigui gratuït.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si li sembla per no demorar-ho ja li respondrem. El que veig és que l’ajuntament té la 

voluntat de coproduir conjuntament amb aquest grup l’obra de teatre “El facinerós és al 

replà” i que l’ajuntament ingressarà a favor de l’entitat el 70% del taquillatge 

corresponent al total de la sessió sempre i quan aquest import no superi el cost total de 

les despeses acreditades en concepte de producció, direcció i muntatge de l’obra.  

A la part resolutiva diu “Vist que cal aprovar la despesa econòmica generada i 

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 

203 33300 48008 CUT.Teatre Municipal.Convenis del Pressupost Municipal vigent i 

per un import màxim de 2.054 €, un cop feta la recaptació efectiva i descomptats els 

drets d’autor i les despeses dels tràmits de l’entitat bancària. Vistes les obligacions 

recollides al conveni de col·laboració entre l’associació de Teatre amateur Kòmix i 

l’Ajuntament de la Garriga, així com la forma de justificació i la naturalesa del 

conveni, l’Àrea de Serveis a les Persones, Cultura informa favorablement la signatura 

del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Garriga i l’associació de teatre 

amateur Kòmix per a la realització de l’espectacle que tindrà lloc el dissabte 17 

d’octubre de 2015 a les 20 h al Teatre de la Garriga.. Atès que s’estableix la 
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possibilitat legal de formalitzar  aquest tipus de conveni col·laboració, vist que l’àrea 

d’hisenda havia informat ...etc., etc. el que es fa és aprovar aquestes signatura del 

conveni entre l’ajuntament i l’entitat Kòmix i aprovar aquesta despesa econòmica  

generada, condicionada a l’existència de crèdit, que és de 2.054 € . És com una 

subvenció que es dóna i que és compatible amb d’altres subvencions i altres ingressos 

que pugui percebre aquesta entitat. A partir d’aquí el que tenen és la data límit del 15 de 

desembre per poder justificar la subvenció. És una subvenció que se’ls dóna via 

conveni.  

El número 17 són les hores extraordinàries del personal de l’UOS. Són exactament 7 

persones. 

La número 22 i 23 és una modificació de crèdit. Al pressupost veníem arrossegant una 

subvenció de 850 € a l’Associació Forestal la Garriga, una associació que ha deixat 

d’existir i que mai demanen aquesta aportació. Des de l’Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil de la Garriga se’ns va demanar si podíem fer-nos càrrec des de 

l’ajuntament, tenint en compte que les actuacions que fan són a la nostra via pública, 

amb activitats organitzades o coorganitzades pel propi ajuntament, de l’assegurança  de 

responsabilitat civil de l’entitat com a part de la subvenció que donem cada any a 

aquesta entitat. Vam considerar que si i que podíem fer aquesta transferència de crèdit 

d’una entitat que ja no la reclamava perquè estava dins de la  mateixa àrea. 

L’assegurança té un cost de set-cents i escaig euros l’any per tots els membres de 

l’entitat.  

El número 35 fa referència al fet que quan l’ajuntament denega una demanda per danys 

causats a la via pública, es dóna, òbviament, la possibilitat de concórrer al jutjat 

contenciós administratiu contra la resolució presa per l’ajuntament. Això és el que ha 

passat, hi ha hagut un veí que  contra aquesta resolució va interposar una reclamació i 

nosaltres, com a ajuntament, compareixem i ens oposem a aquest contenciós 

administratiu, que també és un tràmit al que la justícia ens dóna dret per tal de defensar 

el que considerem que la corporació ha de defensar en aquest sentit. És a dir, s’han 

d’anar seguint els tràmits judicials.   

El 36, són uns cursos. Un taller de responsabilitat patrimonial que es fa en  diverses 

sessions, un curs de règim disciplinari que també es fa en diferents dies i que han 

demanant diferents treballadors de la casa i per tant via decret s’autoritza l’assistència a 

aquests cursos. 
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El 43 i 44 anaven conjuntament i fan referència al fet que en una comunitat de veïns, fa 

anys havia fet en el pati de llums unes construccions auxiliars , tant els veïns del primer 

pis com els del segon pis. S’havien fet unes terrassetes . El que ha passat és que 

darrerament el veí del segon pis ha posat una coberta de policarbonat per cobrir la seva 

terrassa i quan plou aquesta coberta fa soroll i això ha causat que un veí denuncií 

aquesta construcció irregular. Caldrà resoldre via expedient de disciplina urbanística. 

El  45 que ens han dit que expliquéssim després en el prec d’urgència, en tot cas dir que 

és el decret pel qual s’aprova inicialment el projecte de rehabilitació d’un tram del 

carrer Calàbria per un import de 415.000,00€. En parlarem després. 

El 49 és una reclamació per responsabilitat patrimonial en relació als perjudicis 

ocasionats com a conseqüència d’uns danys soferts en un vehicle el dia 9 de desembre, 

és a dir l’any passat el dia de les ventades.  Es resol que l’ajuntament de la Garriga no 

era responsable. És així Sr. secretari?. 

 

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació: 

Tenim els informes de protecció civil dient que les ventades d’aquell dia van se 

excepcionals, tots ho vam poder veure,  i és una de les possibles causes d’exempció de 

responsabilitat patrimonial. Nosaltres van argüir això. De fet tenim les subvencions, la 

premsa i tot el que va sortir, com a documentació tècnica. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Pel que fa al número 54 ens demanen si havien pagat la taxa d’ocupació de la via 

pública i la resposta és que si. També demanaven on havien situat aquest quiosc de 

Movistar Telefònica, va ser a la plaça de Can Dachs, amb una superfície de 20 m², els 

dies 31 d’octubre i 1 de novembre. Es van instal·lar allà on ells van demanar d’instal·lar-

se. 

Referent al 58 l’Àrea de Desenvolupament de la Diputació de Barcelona ha ofert unes 

ajudes extraordinàries en termes de promoció econòmica als diferents ajuntaments que 

s’hi hagin pogut acollir. El que nosaltres vam demanar era una subvenció per tal de 

poder estudiar i posar en funcionament un aparcament, petit, d’autocaravanes, al nostre 

municipi, per tal de potenciar el turisme. És un tema que ja s’havia parlat. A l’anterior 

mandat hi va haver un grup polític que havia comentat aquesta possibilitat. Per part de 

l’equip de govern es va dir que s’estudiaria la viabilitat i la possibilitat que això pogués 

ser així , per tant varem prendre en consideració la proposta que se’ns havia fet i ara 
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hem demanat aquesta subvenció i si s’atorga acabarem de plantejar el projecte. 

Ara,inicialment el que es pensava com a possible ubicació seria la zona del parc de Can 

Terrers, allà a tocar de les runes romanes, però a l’altra banda de la carretera. Però ara 

mateix estem tramitant la sol·licitud de la subvenció, és un inici. 

El 62 són un joc de cistelles centrals i la motorització de les existents. No és que ens 

hàgim gastat 25.000€ en comprar dues cistelles .  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Volia saber si s’ha parlat amb el club de basquet per veure si aniran a fer entrenaments o 

partits allà. Per aprofitar l’espai.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

Seria una mica paradoxal posar dues cistelles centrals i que el club de bàsquet no 

estigués d’acord. Precisament ha estat el club qui ens ha demanat poder habilitar una 

pista de 28 x 15 per poder entrenar els equips juniors i sèniors. Era una de les peticions 

que havia fet el club de bàsquet per la pista núm. 2, on ja hi va  amb els equips inferiors 

però ara anirà també a entrenar amb els equips de dalt. Volen disposar d’una pista de les 

dimensions de les que juguen habitualment, que és de 28 x 15 i per això s’han instal·lat 

les dues cistelles centrals.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

El següent que és el 66 és adjudicar el contracte d’obres de restauració de la coberta de 

l’església de la Doma a l’empresa que ha guanyat el concurs que es diu COPRO per un 

import de 121.000€. 100.000€ més 21.000€ d’IVA. Tenim  dues subvencions de la 

Diputació per fer front a aquesta rehabilitació, que son 54.000€  més 40.000 € que ens 

van venir notificades al mes de maig, per fer front a aquesta intervenció. Per tant 

majoritàriament els diners venen de subvencions, 95.000€ i la resta s’aporta amb 

recursos propis d’aquest pressupost 2015. Era el tràmit final, ja s’havia fet la resta del 

procediment. 

El 69, és un tema d’alteració d’ordre i tranquil·litat. Es tracta de considerar provats els 

fets d’alteració de l’ordre i la tranquil·litat públiques d’acord amb els documents que 

formen part de l’expedient. Es declara responsable a un veí de la Garriga, pels fets 

d’alteració de l’ordre i la tranquil·litat pública, és una qualificació jurídica lleu, per la 

qual se l’imposa una sanció  de 100€. Què va passar exactament no li puc dir perquè no 
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ho tenim detallat al decret. 

El 74  fa referència a què s’ha tancat un expedient. S’han fet diferents estudis de 

contaminació acústica, perquè hi havia la denúncia reiterada d’uns veïns referent a que 

aquest negoci causava més soroll de l’adequat. S’han fent diferents sonometries en 

diferents temps, moments i horaris i finalment es detecta que no supera el llindar permès 

i per tant es considera que l’activitat no supera cap límit de la normativa vigent i es 

tanca l’expedient de queixes.  

El 82 diu que s’ha tancat el termini de garantia del cobriment de la pista i de totes les 

obres que es van fer, perquè s’han arranjat tots els desperfectes de l’obra i hi ha els 

informes favorables de tots els tècnics de la casa que han anat a certificar que certament 

està tot correcte, per tant es resolt l’expedient per deficiències. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3. Autorització compatibilitat de personal municipal; operari de l’UOS 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /RH 

 

ANTECEDENTS  

 

Sol·licitud de compatibilitat senyor Xavier Martínez Tibau. 

 

1. El 24 d’agost de 2015, el senyor  Xavier Martínez Tibau, va sol·licitar (R.E.: 4581/2015) la 

compatibilitat per portar una segona activitat a l’àmbit privat com a administrador de l’empresa 

MG.Servei S.C.P.  

  

2. El senyor Xavier Martínez Tibau exerceix en règim de dedicació ordinària (100% de la 

jornada) les funcions d’Oficial Paleta de la Unitat Operativa de Serveis. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  Oficial Paleta de la U.O.S. 

Règim: Laboral fix. Grup C2 

Jornada setmanal:  37,5 hores 
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2ª Activitat a l’àmbit privat: administrador de l’empresa MG.Servei S.C.P.  

Règim: autònom. 

Horari: 9 hores a la setmana distribuïdes de dilluns, dimecres i divendres de 17h a 20h, 

compatible amb l’horari laboral de l’activitat pública. 

 

3. Vist que el 6 de novembre de 2015, el regidor de Via Pública i tercer tinent d’alcalde emet 

informe en el que dona la conformitat a la petició de compatibilitat laboral sol·licitada pel 

senyor Martínez atès que no afecta a l’horari laboral que fa a l’Ajuntament. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

A. D’acord amb l’article 329.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals, en cap cas la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

B. D’acord amb l’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, aquesta és d’aplicació al personal al servei 

de les Corporacions Locals i dels Organismes que en depenguin, sigui quina sigui la naturalesa 

jurídica de la relació d’ocupació. 

 

C. D’acord amb l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, per a l’exercici d’una segona activitat serà 

indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà cap 

modificació de la jornada de treball i horari dels llocs i en tot cas l’autorització de compatibilitat 

s’efectuarà en raó de l’interès públic. 

 

D. 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 a sí mateix els directament interessats.   (STSJ Galícia 21-11-01). 
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E. 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. 

d) La participació superior al 10% en el capital de les empreses a què es refereix 

l’apartat anterior.  

 

F. 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 així com algunes 

de públiques. 

 

G. 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. 

 

H. Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i l’article 

22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local l’autorització de 

compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon lloc o activitats en el 

sector privat correspon al Ple. 

  

I.- 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%, que són 37’5 hores a l’activitat pública més 9 hores a la segona 
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activitat en aquest cas privada. 

 

Vist que 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 43.2 de la 

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

  

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 20 de la 

Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.  

  

Vist que les activitats per les quals s’està demanant la compatibilitat estan exceptuades de la 

prohibició de compatibilitat prevista a l’article 16.1 de la llei 53/84, tal com recull l’apartat 3 del 

mateix article. 

 

Vist l’informe del secretari sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

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

 

ACORD 
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Primer. Autoritzar al senyor Xavier Martínez Tibau per poder exercir com a administrador de 

l’empresa MG.Servei S.C.P., 9 hores a la setmana fora de l’horari de treball a l’Ajuntament de 

la Garriga, mentre que es compleixin les consideracions esmentades en la part expositiva del 

dictamen. 

 

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

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

 

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

establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquesta treballadora exerceix a l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

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 revisable anualment. 

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

de Personal. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de l’àrea de Serveis Interns: 

Bona nit. Aquest senyor va sol·licitar la compatibilitat per dur a terme una segona 

activitat dins de l‘àmbit privat. Un cop constatat que l’horari és compatible amb l’horari 

que fa a l’ajuntament, (treballa als matins i sol·licita treballar unes 3 tardes), que compta 

també amb un informe favorable del seu regidor i que reuneix tots els requisits legals 

s’autoritza aquesta compatibilitat que s’anirà revisant anualment. Queda a la seva 

consideració.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Res a dir en aquest punt, hi estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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 Igualment, res a dir. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Hi estic d’acord, però en honor al Sr. Martín diré que en algun moment ens hauríem de 

seure a parlar de totes aquestes compatibilitats. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Si, també hem reclamat això moltes vegades, és veritat que en alguna ocasió n’havíem 

parlat puntualment i creiem que és un tema del qual hem de parlar més en profunditat. 

Ho hem dit moltes vegades.  

Després de donar-li moltes voltes, nosaltres hem pres la decisió que en les demandes de 

compatibilitat ens abstindrem en els dos casos següents: quan la persona que ho demana 

ja tingui el 100% de la jornada, entenem que és una decisió diferent de quan estem 

parlant d’algú que només té el 50 o 75 %, per molt que la llei li permeti demanar-ho, i 

en el cas de què la segona activitat per la qual es demana la compatibilitat es 

desenvolupi a la Garriga.  

Per tant en aquest cas ens abstindrem.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 

PSC-CP, ) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet 

de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Autorització compatibilitat de personal municipal; tècnica mitjana d’esports. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/RH  

 

ANTECEDENTS  

 

Sol·licitud de compatibilitat senyora Sílvia Segura Parra. 

 

1. El 16 d’octubre de 2015, la senyora  Sílvia Segura Parra, va sol·licitar (R.E.: 5364/2015) la 

compatibilitat per portar una segona activitat a l’àmbit privat per fer de coordinadora/monitora 

de l’esport extraescolar de l’escola Giroi durant el curs 2015-2016 (octubre 2015- maig 2016). 
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2. La senyora Sílvia Segura Parra exerceix en règim de dedicació ordinària (100% de la jornada) 

les funcions de tècnica auxiliar d’Esports. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga.  

Lloc de treball:  tècnica auxiliar d’Esports 

Règim: Laboral fix. Grup C1 

Jornada setmanal:  37,5 hores 

 

2ª Activitat a l’àmbit privat: coordinadora/monitora d’extraescolars de l’esport extraescolar de 

l’escola Giroi durant el curs 2015-2016, contractada per l’empresa 7 i Tria, S.A. 

Règim: laboral temporal. 

Horari: 9h a la setmana distribuïdes de la següent manera: dilluns, dimecres i divendres de 

16.30h a 18.00h, dimarts de 18.15h a 19.15h i dissabte de 11.00h a 13.00h, compatible amb 

l’horari laboral de l’activitat pública. 

 

3. Vist que el 5 de novembre de 2015, el regidor responsable d’Esports emet informe en el que 

dona la conformitat a la petició de compatibilitat laboral sol·licitada per la senyora Segura atès 

que no afecta a l’horari laboral que fa a l’Ajuntament. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

A. D’acord amb l’article 329.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals, en cap cas la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

B. D’acord amb l’article 2.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, aquesta és d’aplicació al personal al servei 

de les Corporacions Locals i dels Organismes que en depenguin, sigui quina sigui la naturalesa 

jurídica de la relació d’ocupació. 

 

C. D’acord amb l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 

Personal al Servei de les Administracions Públiques, per a l’exercici d’una segona activitat serà 
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indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà cap 

modificació de la jornada de treball i horari dels llocs i en tot cas l’autorització de compatibilitat 

s’efectuarà en raó de l’interès públic. 

 

D. 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 a sí mateix els directament interessats.   (STSJ Galícia 21-11-01). 

 

E. 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. 

 

d) La participació superior al 10% en el capital de les empreses a què es refereix 

l’apartat anterior.  

 

F. 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 així com algunes 

de públiques. 

 

G. 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 
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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. 

 

H. Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i l’article 

22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local l’autorització de 

compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon lloc o activitats en el 

sector privat correspon al Ple. 

  

I.- 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%, que són 37’5 hores a l’activitat pública més 9 hores a la segona 

activitat en aquest cas privada. 

 

Vist que 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 43.2 de la 

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

  

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir activitats  privades s’inscriuran al registre 
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de personal corresponent.  

  

E. L’incompliment de la Normativa en matèria d'incompatibilitats serà, segons l’article 20 de la 

Llei 53/1984, sancionat conforme al règim disciplinari aplicable com falta molt greu.  

  

Vist que les activitats per les quals s’està demanant la compatibilitat estan exceptuades de la 

prohibició de compatibilitat prevista a l’article 16.1 de la llei 53/84, tal com recull l’apartat 3 del 

mateix article. 

 

Vist l’informe del secretari sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Autoritzar a la senyora Sílvia Segura Parra per poder exercir com a 

coordinadora/monitora d’extraescolars de l’esport extraescolar de l’escola Giroi pel curs 2015-

2016 contractada a través de l’empresa 7 i Tria, S.A., 9 hores a la setmana fora de l’horari de 

treball a l’Ajuntament de la Garriga, mentre que es compleixin les consideracions esmentades 

en la part expositiva del dictamen. 

 

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

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

 

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

establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquesta treballadora exerceix a l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

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 s’atorga per la durada del curs 

escolar 2015-2016. 
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Sisè. Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea corresponent i al Comitè Unitari 

de Personal. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de l’àrea de Serveis Interns: 

Estem al mateix cas. Aquesta senyora va sol·licitar la compatibilitat per dur a terme una 

segona activitat dins l’àmbit privat durant el curs escolar 2015/2016. L’horari és 

totalment compatible. Té un informe favorable del regidor de l’àrea i s’ha constatat que 

reuneix tots els requisits legals per dur-la a terme. Queda a la seva consideració.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Res a dir, estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Res a dir.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

En la mateixa línia que l’anterior, és un criteri que hem decidit adoptar i per tant en 

aquest cas també ens abstindrem.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  14 vots a favor (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 

PSC-CP) i 1 abstenció (ICV-EUiA-E), dels 15 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet 

de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació dels dies addicionals d’Assumptes Personal  per antiguitat i dels dies 

addicionals de vacances per antiguitat del personal al servei de l’Ajuntament i de 

l’Organisme Autònom. 
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ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/ RH 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que a l’article 2 del Real Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedeixen 

crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres 

mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, es modifica la Llei 7/2007, de 

12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en els termes següents: 

 

“Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los 

siguientes términos: 

Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue: 

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

k) Por asuntos particulares, seis días al año.» 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de 

permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como 

máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.» 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. 

Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de 

vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos.» 

 

Vist que a la Mesa de negociació reunida el dia 27 d’octubre de 2015 es va acordar l’aplicació 

d’aquests permisos en els següents termes: 

 

“4.3. Dies addicionals d’assumptes personals per antiguitat. 

 

� S’acorda establir dos dies addicionals de permís per d’assumptes personals al complir el 

sisè trienni, que s’incrementaran com a màxim, en un dia addicional per cada trienni 

complert a partir del vuitè. Es podran gaudir fins a 31/01/2016. 
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4.4. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 

 

� S’acorda establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció dels 

serveis prestats amb el següent escalat: 

- A partir de 10 anys de servei, 1 dia laborable de vacances 

 - Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, 2 dies laborables de vacances 

 - Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, 3 dies laborables de vacances 

 - Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, 4 dies laborables de vacances 

  

Es podran gaudir fins a Setmana Santa de 2016”. 

 

Vist que quant al dia d’assumptes particulars ja ve regulat pel RD però els dies addicionals per 

vacances i afers propis relacionats amb l’antiguitat caldria un acord exprés per part de 

l’administració ja que són potestatius. 

 

Vist que la seva regulació en el conveni no permet la seva entrada en vigor fins a l’aprovació en 

el plenari del dia 16 de desembre quan s’aprovin tan el conveni com l’acord de condicions. 

 

Vist que la voluntat és la establerta en la mesa de negociació i per tal de poder programar i 

optimitzar  el gaudi d’aquest dies addicionals es proposa l’aprovació per part del ple de l‘acord 

d’aquest dies addicional en funció del ‘antiguitat tan per vacances com per dies addicionals. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

- Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació 

pública i d’estímul a l’economia  

 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l‘Estatut bàsic de l’Empleat Públic. Article 31 i següents i 

disposició addicional catorzena i disposició addicional quinzena. 

 

-Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors, articles 82 a 91.  
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Vist que aquest acord al tractar-se d’aspectes subjectes a negociació col·lectiva han de ser 

aprovats pel Ple de l’ajuntament de la Garriga, com a òrgan de màxima representació municipal 

en aquest nivell. 

Vist allò que disposa l‘article 21 i 22 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local en 

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

de règim local de Catalunya. 

 

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

 

ACORD: 

 

Primer.- Aprovar en tots els seus termes l’acord que en data 27/10/2015 ha estat assolit en la 

Mesa Única de Negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de la Garriga per la 

representació de la corporació i per les organitzacions sindicals UGT i CCOO, relatiu a 

l’aprovació dels dies addicionals d’assumptes personals per antiguitat i dels dies addicionals de 

vacances per antiguitat del personal al servei de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom, i que es 

descriu literalment en la part expositiva. 

 

Segon.- Determinar que aquest acord serà d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de la 

Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, amb efectes del dia 17 de 

novembre de 2015. 

 

Tercer.-. Ordenar la publicació de l’Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 

tauler d’anuncis corporatiu i a la web municipal i comunicar l’Acord a l’autoritat laboral 

corresponent, així com a la representació sindical. 

 

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

per a la constància i efectivitat del present acord. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Montserrat Llobet, regidora de l’àrea de Serveis Interns: 

S’ha modificat l’article de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que 
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regula els permisos dels empleats públics i a partir d’ara els permisos quedaran de la 

següent manera amb l’aprovació de la mesa de negociació. Per assumptes personals 

gaudiran de 6 dies personals a l’any. Per permís d’assumptes personals per antiguitat 

podran gaudir de dos dies addicionals de permís al arribar al sisè trienni incrementant-se 

com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 

S’estableixen 4 dies addicionals de vacances per antiguitat en funció dels serveis, 

prestats, amb el següent escalat. A partir de 10 anys de servei 1 dia de vacances, entre 

15 i 19 anys, dos dies . Entre 20 i 24 , 3 dies de vacances i entre 25 i 29 anys 4 dies de 

vacances . 

Queda a la seva consideració. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Estem d’acord i sobretot que es faci ara perquè si haguéssim d’esperar a l’aprovació 

definitiva del conveni hauríem d’esperar al ple vinent. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Són afortunats, pels que venim de l’empresa privada això és un “xollo”. Votarem a 

favor.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Votarem a favor bàsicament perquè és un acord al que  ha arribat la mesa de negociació 

en la que estan representats tots els treballadors .  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Votarem a favor per varies raons. Una perquè ha estat una decisió presa per la mesa de 

negociació i per una segona raó que crec és més important encara i és que aquesta és 

una manera de compensar un dret que se’ls hi va eliminar als treballadors amb una llei 

absurda de l’Estat Espanyol. Per tant creiem que ha estat una solució molt justa que s’ha 

adoptat en aquest ajuntament i en aquest sentit crec que hi ha hagut una molt bona 

dinàmica en la negociació d’aquest conveni, ho vull recalcar. Això ha donat pas a que es 

puguin recuperar alguns drets dels treballadors que s’havien anat perdent i un és aquest. 

Votarem, per tant, clarament a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Moltes gràcies. Per part de l’equip de govern només dir que des del primer moment i 

compartint el que comentava el Sr. Molinero varem creure que fer passos enrere en 

relació a qualsevol tema que fa referència als drets laborals, no volíem ser-ne partícips i 

per tant en el moment en què la llei així ho permetés retornaríem aquests drets que es 

tenien i s’havien perdut. Seguirem amb aquest compromís.  

 

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

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

aprova l’acta de la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2015. 

 

 

6. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del C. Banys núm. 5 . 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Urbanisme  

 

ANTECEDENTS  

 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2013, va 

aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del Carrer Banys núm.5, d’aquest municipi, 

promogut pel Sr. Daniel Domínguez Mas i redactat per l’Arquitecta, Sra. Laura Subirà i Comas, 

amb data juliol 2013, sense visar. 

 

Vist que l’expedient ha estat sotmès a informació pública  mitjançant publicació del respectiu 

edicte en el B.O.P. de data 4/11/13, Diari  ARA de data 19/11/13, web municipal i exposició en 

el Tauler d’Anuncis de la Casa Consistorial i que durant el termini d’informació pública no 

s’han presentat al·legacions segons consta a la certificació de Secretaria de data 20/12/13. 

 

Vist que simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar informe preceptiu a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (escrit 8/1/14 RS 50/2014). 

 

Vist que la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de 29/1/14, va informar 

favorablement el PMU del C. Banys 5  amb les 2 prescripcions que seguidament s’indiquen : 

 

1.1.-Cal aclarir a l’article 4.1. de les normes urbanístiques que en les edificacions en planta 
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baixa situades al pati interior d’illa, l’ús d’habitatge admès serà exclusivament per a usos 

complementaris mai per a nous habitatges, amb el redactat següent:”L’ús d’aquesta planta baixa 

serà de local i complementari al d’habitatge, al servei de l’edificació amb front a façana.” 

1.2.-Cal resoldre la incongruència entre l’article 4.1, on es concreta que la superfície edificable 

en planta baixa a l’espai lliure de parcel·la és de 29,90 m2 i l’apartat 3 d’aquest mateix article, 

on es permet l’ocupació total en planta baixa, tot modificant l’article 4.3 de la normativa, amb el 

redactat següent : “a) L’espai lliure de la parcel·la serà edificable en la seva totalitat a nivell de 

planta soterrani i amb la superfície descrita a l’apartat 1 d’aquest article a nivell de planta 

baixa.” 

 

Vist que després de diverses correccions en data 5 de maig de 2015 es presenta el text refós 

definitiu de data abril 2015 que introdueix les prescripcions de l’acord de la CTUB, tal com es 

fa constar a l’informe de l’arquitecte municipal de 28 de maig de 2015, i s’introdueix  una 

modificació consistent en fer constar en el plànol núm. 7 – Gàlibs de volums, que la construcció 

auxiliar situada al fons de la finca té la consideració de volum disconforme, consideració que 

resulta de l’expedient de legalització i enderroc de la coberta aprovat per la junta de govern 

local de 4 de juny de 2012 tramitat com a conseqüència d’un expedient de protecció de la 

legalitat urbanística, modificació que no es considera substancial. 

 

Vist l’informe favorable de l’Arquitecta Municipal. 

 

Vist l’informe favorable dels Serveis Jurídics Municipals. 

 

Atès que el Conseller de Política Territorial mitjançant Resolució de data 6/5/05, publicada al 

DOGC núm.4.390 de data 25/4/05, va reconèixer a l’Ajuntament de la Garriga la competència 

per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats a que fa referència l’article 81.1 del 

mateix text legal. 

 

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 

21.1.j) atribueix la competència per a l’aprovació dels instruments de planejament de 

desenvolupament del planejament general no atribuïdes al Ple (l’aprovació inicial) i l’article 

22.2.c) de la mateixa llei atribueix al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 

plans i altres instruments d’ordenació . 
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En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent 

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar definitivament el Text Refós del Pla de Millora Urbana del C. Banys núm.5, 

de data abril 2015, promogut per  Daniel Dominguez Mas i redactat per l’Arquitecte, Laura 

Subirà Comas, el qual incorpora les 2 prescripcions de la CTUB . 

 

Segon. Publicar als efectes de la seva executivitat, aquest acord i la normativa urbanística del 

Pla de Millora Urbana del C. Banys núm.5, de conformitat amb allò que estableixen els articles 

107 del TRLUC 2010, en relació amb l’article 70 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Règim Local . 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Bona nit. Intentaré explicar-ho ràpidament. És una mica complexa aquesta tramitació 

que portem , però al cap i a la fi és el final d’un tràmit administratiu. Passa que 

determinades finques del municipi tenen la possibilitat de tenir profunditat edificable 

des d’un carrer i també des d’un carrer lateral. Quan una finca està molt propera a una 

cantonada pot donar-se el cas que tinguin possibilitat de construir en doble edificabilitat. 

Quan això a més a més passa en una zona que és del cas antic el planejament demana 

que es desenvolupi un pla especial per regular qualsevol obra que el promotor vulgui fer 

en aquesta finca . Aquest pla especial es va iniciar per junta de govern. S’ha allargat 

d’una manera especial perquè aquesta finca té una sèrie d’edificacions existents a la 

zona del pati d’illa, a més a diferents nivells, soterranis, plantes primeres, baixes i 

diverses històries pròpies de barri antic. En qualsevol cas s’han fet tots els tràmits que 

pertocaven, s’ha traslladat a la comissió territorial com pertocava, la comissió territorial 

l’ha considerat favorable  i el mateix planejament ens diu que aquests plans especials, 

s’han d’aprovar definitivament en el plenari  i això és el que fem avui, aprovar el tram 

final d’aquest pla especial que regula com es pot construir en aquesta finca que es troba 

en aquesta situació urbanística. Queda a la seva consideració. Gràcies.  
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Res a dir, estem d’acord.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir, va estar ben explicat a la Junta de Portaveus. Votarem a favor . 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Votaré a favor. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Votarem a favor a més a més sembla que també hi havia una qüestió important: s’havia 

determinat que la planta baixa havia de ser local i no habitatge i això ens sembla molt 

bé, crec que al centre hem d’aconseguir que els locals comercials continuïn sent locals 

comercials, perquè sinó ens podríem quedar sense espai per poder tenir un centre 

comercial com cal. Per tant votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. Inici de l'expedient i nomenament de la comissió municipal de delimitació del terme 

municipal 

 

ÀREA FUNCIONAL: secretaria. 

 

ANTECEDENTS: 

 

PRIMER. Atès que existeix discrepància amb els Ajuntaments del Figaró, Cànoves i Samalús i 

l’Ametlla del Vallès  sobre la fixació de la línia límit dels termes municipals respectius. 

 

SEGON.- Atès que actualment el municipi de la Garriga no disposa d’una delimitació que 

oficialitzi les línies de terme entre els municipis amb els que confronta, existint discrepàncies 

diverses en els límits reflectits en els plànols de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
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el Cadastre i el Pla General d’Ordenació Municipal així com la manca de fites físiques que 

marquin la delimitació, i que no existeix constància de la realització d’Actes de delimitació 

signada de conformitat amb els diferents ajuntaments. 

 

TERCER.-  Atès que està previst l’inici de la revisió del Pla  d’ordenació urbanística 

municipal, essent  necessari per la seva elaboració disposar de la delimitació exacta del terme 

municipal. 

 

QUART.- Atès el que  disposa l'article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 

regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

 

Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Vist l’informe tècnic de data 5 de novembre de 2015. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— L’article 25 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

— Els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

— L’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

— L’article 10 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. 

 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació 

aplicable, i el Ple procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 28 del Decret 

244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

 

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

 

Primer. Incoar expedient de delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves 

i Samalús, l’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès. 

 

Segon. De conformitat amb el que preveu l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 

pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, nomenar com a membres de 

la Comissió portarà a terme la verificació de les operacions de delimitació a: 

 

Meritxell Budó i Pla alcaldessa de l‘ajuntament 

Neus Marrodan i Torrents, 1a Tinent d’alcalde de l’Ajuntament. 

Joan Esteban i Sants,  3r Tinent de l’Ajuntament. 

Joaquim Rosell i López Secretari de l’Ajuntament. 

Esther Lara i Surinyachs, Arquitecta municipal. 

 

Tercer. Comunicar aquest Acord als Ajuntaments de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, 

l’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès  afectats pel procés de delimitació, perquè 

aquests nomenin, per Acord del Ple, en el termini de dos mesos a comptar des de la recepció de 

la comunicació, una Comissió amb la mateixa composició que la d’aquest Ajuntament. 

 

Quart. Comunicar aquest Acord al Departament de Governació i Administracions Públiques en 

el termini de quinze dies des de la seva adopció, i als propietaris dels terrenys afectats. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Iniciem un expedient que el que pretén és corregir les mancances, les irregularitats, en la 

delimitació del  terme del municipi, especialment quan confronta amb l’Ametlla, per la 

zona del Serrat, quan confronta amb Figaró a la zona de Gallicant, perquè parteix per la 

meitat una propietat privada més enllà del riu, una situació una mica estranya, i quan 

confronta amb la banda de Cànoves i Samalús per la banda de Can Violí.  

Per iniciar aquesta feina s’ha de nomenar una comissió que en pugui fer el seguiment i 



 

p.o. 18/11/2015 
 

49 

s’inicia en el benentés que és una manera d’anar adequant, o reordenant, el planejament 

vigent, que al 2001 aquesta feina no la va fer i en previsió de possibles feines de revisió 

del planejament futures. Queda a la seva consideració.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Tenint en compte que aquest expedient, forma part de la revisió del POUM, voldríem 

demanar a l’equip de govern, que ens informi de tot allò que hi tingui a veure, així com 

que elabori propostes de participació ciutadana durant tot el procés i preguntar 

específicament com afectarà això a la zona de l’Artigassa. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 És un dels termes que cal aclarir.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Com varem explicar a la junta de portaveus ens sobte que en ple 2015 encara no 

sapiguem on acaba el nostre municipi i comença l’altra. Per sort pocs llocs de litigi 

tenim aquí no tenim recursos naturals i crec que hem de tenir un bon veïnatge, traient 

aquesta “punxa” que és el tema de l’Artigassa, com bé ha dit la Sra. Dachs i que ja ens 

anireu comentant. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Res més a afegir, ja s’ha dit tot. Hi votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

En primer lloc alegrar-nos perquè no deixa de ser un primer pas, el d’iniciar un procés 

que tots estem esperant, el POUM. Per altra banda, com ja s’ha comentat demanar-vos 

que tinguem l’espai per poder participar, també en la línia del que s’ha comentat, però 

aclarint una cosa i és que creiem que això podria tenir un efecte positiu per la lluita 

contra el berenador de l’Artigassa, en aquest sentit si que sembla que hi ha un conflicte 

de límits i per tant esperem i desitgem que el dictamen final d’aquest estudi ens pugui 

permetre reconduir aquest projecte en el que no hi creiem. 

Finalment comentar una cosa, que potser algú es sorprendrà, però que nosaltres hem 

reclamat moltes vegades i és que creiem que els límits municipals no han de ser per 

sempre més. Si hi ha una raó que pot ser positiva en la delimitació del límits municipals 
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que s’afronti i per tant si ara estem mirant els límits reals del nostre municipi, podria ser 

una ocasió per plantejar-nos si podríem fer alguna mena d’intercanvi d’alguna part del 

municipi amb algun dels municipis veïns, que ens afavoreixi a tots. Ja sé que això és 

molt rupturista, però nosaltres sempre hem reclamat que ens hem de plantejar la situació 

de Gallicant i també creiem que hi ha la situació de Sant Cristòfol que podria ser fruit 

d’un debat i d’una negociació amb l’ajuntament de Figaró. Per tant sempre que parlem 

de límits municipals podem plantejar-nos la possibilitat de donar-li una volta per veure 

si realment els veïns de la zona ho veurien  bé però també per saber si el municipi del 

costat veuria bé la possibilitat de fer alguna mena d’intercanvi que ajudi, entre altres 

coses, a tenir espais plans al Figaró que no té i a nosaltres tenir espais muntanyencs que 

tampoc en tenim. Llenço aquesta idea ja que estem parlant de límits municipals .  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Em fa l’efecte que això va més enllà de parlar del que són pròpiament els  límits 

municipals. Senzillament el que ara estem fent és que per tal que puguem començar, en 

el moment en què pertoqui, a treballar el nou POUM de la Garriga cal tenir prèviament 

fet aquest estudi de les delimitacions del municipi, però sobretot resolent conflictes 

existents. El que vostè, Sr. Molinero, proposava no és un conflicte existent, estaríem 

parlant d’un altre tema i caldria veure en primer lloc si els veïns de Gallicant volen 

deixar de ser de la Garriga per ser del Figaró. Òbviament hauríem de parlar amb ells i 

consultar amb el municipi veí, que ja estem d’acord en què hi ha d’haver bona relació i 

bon veïnatge amb tots ells.  

També dir-los que naturalment que tindran el seu espai per participar en el POUM, 

només faltaria!. Perquè no és una cosa d’un equip de govern, sinó que és una cosa d’un 

municipi. A més no és un tràmit que es pugi fer i aprovar en un ple, és un tràmit que ha 

d’estar en informació pública i s’haurà de fer de la manera que considerem que s’ha de 

fer. Hem d’aprofitar aquest POUM per corregir aquelles errades que considerem que 

materialment han afectat el propi consistori, com és el cas del carrer Bages que varem 

haver d’expropiar a preu de sòl industrial i que encara estem pagant, expropiar un vial 

de 2.000 metres ens ha costat 800.000€. Hem d’aprofitar per resoldre tots aquests temes, 

però òbviament que hi haurà espai per la participació perquè no considerem que es 

pugui fer d’una altra manera que no sigui aquesta. Però primer hem de fer aquest pas, 

resoldre aquests conflictes i per tant comencem a fer-ho per començar a caminar cap el 

nou POUM. 
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El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

8. Aprovació de la modificació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Participació  

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que en la sessió plenària de 19 de novembre de 2008 es va realitzar l’aprovació inicial del 

Reglament d’honors i distincions de Ajuntament de l a Garriga, i que al no haver-se presentat 

reclamacions durant el termini d’exposició al públic durant el termini d’exposició al públic, es 

va elevar a aprovació definitiva el 7 de febrer de 2009. 

 

En data 3 de novembre es va convocar a la Comissió política de participació ciutadana per tal de 

realitzar modificacions al Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de la Garriga.    

 

Vist l’informe del Regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana així com l’acta de la Comissió 

política de participació ciutadana. 

 

Vista la Provisió de l’Alcaldia de data 2de novembre de 2015. 

 

Vist l’informe emès per la secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a 

modificar el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de la Garriga i la seva 

adequació normativa. 

 

Atès que de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és 

competència del ple l’aprovació dels reglaments i la seva modificació. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

— Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

— Els articles 4, 22.2.d), 46, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la modificació del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de la 

Garriga en els termes que consten en els redactat del Reglament adjunt i degudament 

assenyalats. 

 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de 

trenta dies, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 

mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests 

puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.  

 

Tercer.- Disposar que si durant el període d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o 

reclamació, el Reglament quedarà  aprovat de forma definitiva sense necessitat de cap tràmit 

ulterior i es procedirà directament a la publicació del contingut íntegre de la norma 

reglamentària aprovada. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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A la Garriga, com bé tots saben, tenim un reglament d’honors i distincions que el que 

busca com a principal finalitat és reconèixer públicament aquelles persones i 

institucions que per la seva tasca i trajectòria així ho mereixin i es consideri que són 

mereixedors d’aquest reconeixement públic. 

A petició d’una entitat del nostre municipi, l’associació de la Garriga Secreta, es va 

demanar a l’equip de govern i per tal que ho féssim extensiu a la resta de formacions 

polítiques (així ho varem fer i ens varem reunir a la comissió política de participació 

ciutadana), canviar el nomenament de persona il·lustre de la Garriga que era el que fins 

ara recollia el reglament que es va fer l’any 2008 i que es va aprovar definitivament el 

febrer del 2009, per “garriguenc i garriguenca il·lustre”. 

Des de l’equip de govern es va considerar que es podria recollir aquesta petició, la 

varem fer extensiva a la resta de formacions polítiques  i els acords que es varen prendre 

en aquesta comissió eren els de posar garriguenc i garriguenca il·lustre, que aquest 

nomenament no tingués caràcter retroactiu, és a dir que sigui a partit d’ara que les 

persones siguin garriguenc o garriguenca il·lustre, per tant els que eren fills predilectes, 

seguiran sent fills predilectes, els que han estat persones il·lustres seguiran sent persones 

il·lustres, però a partir d’ara el reconeixement inclourà el gentilici de garriguenc, 

garriguenca.  

Aprofitant la rellegida que varem fer del reglament varem detectar que quan es parlava 

de la Garriga, feia referència a la “ciutat” de la Garriga i varem considerar més adequat 

dir-ne vil·la de la Garriga, ho varem aprofitar i també proposem la correcció de la 

terminologia. 

Aquesta és la proposta que avui portem a plenari i que posem a la consideració de la 

resta de formacions.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Tal i com varem expressar a la comissió política de participació estem totalment a favor 

de recuperar el gentilici, Garriguenca o Garriguenc i sobretot que no s’utilitzi el 

Garriguenc com a genèric masculí, tal i com es va acordar perquè apostem fermament 

per fer un ús de la llengua no androcèntrica ni sexista. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Se’ns ha deixat participar a l’oposició a la comissió i per tant res a dir, votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

D’entrada agrair que hàgim pogut participar en aquest cas . Afegir que quan l’any 2008 

es va canviar, segurament no es va encertar el terme, segurament perquè també a l’hora 

de debatre com s’ha de formular la diferencia de gènere i finalment es va optar per 

persona il·lustre que penso no és tant apropiat com la formulació que ens planteja 

aquesta entitat. De tota manera cal recordar que al 2008 el que es va fer era canviar una 

formula que tampoc era adequada, que era la fórmula de fill predilecte/fill adoptiu, que 

el que feia era separar la gent que era d’origen garriguenc i el que no ho era de tota la 

vida. En aquell moment es va fer en aquest sentit, va ser encertada aquella remodelació 

clarament però també és veritat que no es va encertar amb el nom. Com s’ha de 

rectificar i diuen que rectificar és de savis i ve d’una entitat de manera molt assenyada, 

endavant. Votarem favorablement.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Aprovació del preu públic del Torneig d’estiu  de les 48 hores de futbol sala. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Esports  

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el torneig de les 48 hores de futbol sala que venia organitzant l’Associació Amics 

futbol sala la Garriga i posteriorment el club futbol sala la Garriga passarà a ser organitzat per 

l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Garriga. 

 

Vist que el torneig de els 48 hores de futbol sala estarà compost per 14 equips que faran un 

mínim de 4 partits durant el torneig. 
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Vist que l’ordenança de preu públics P03 no recull un preu públic pel torneig de les 48 hores de 

futbol sala.  

 

Vist l’estudi de costos del torneig que ha elaborat l’Àrea d’Esports. 

 

Vist el document comptable de l’Àrea d’Hisenda. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Atès el que disposa l’article 41 i següents del Text refós de la Llei Reguladors de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Atès el que disposa l’ordenança municipal número P03, reguladora dels preus públics per a 

serveis d’activitats físiques i esportives, per a l’exercici econòmic 2015. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar inicialment l’establiment del preu públic del torneig de les 48 hores de futbol 

sala i les ordenances reguladores d’aquest, segons consten en l’expedient. 

 

Concepte Preu públic 

Torneig de les 48 hores de futbol sala 80,00€/equip 

 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en 

el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini 

de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 

reclamacions que estimin oportunes. 

 

Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentin reclamacions a 

l’expedient, en el termini anteriorment indicat. 

 

INTERVENCIONS  
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Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

Breument dir que el fem és incorporar a l’ordenança P03 de preus públics el preu de 

l’inscripció dels equips quan juguen el torneig de les 48 hores de futbol sala, que es fa al 

mes de juliol a la pista número 1. Donat que hi ha un ingrés aquest s’ha de 

comptabilitzar i per tant s’ha de crear aquest preu públic.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Res a dir estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Hem mirat els preus que hi ha d’aquests tornejos als municipis del voltant per tal 

d’emetre el nostre vot i la veritat és que aquest preu  està molt per sota dels altres 

tornejos que hi ha de 48 hores o similars, fins i tot hi ha tornejos de 24 hores que són 

més cars que el nostre de 48 hores. Votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Res a dir en aquest cas. Votarem a favor.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

10.  Aprovació  inicial de l’establiment dels preus públics relatius a les representacions de 

l’espectacle “Els Pastorets” i  les modificacions de les bonificacions dels lloguers de 

l’equipament cultural del teatre municipal de la Garriga. Ordenança P04 

 

ÀREA FUNCIONAL: Cultura  

 

ANTECEDENTS 
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Vist que dins la temporada estable del Teatre de la Garriga s’hi realitzen 4 sessions de 

l’espectacle Els Pastorets. 

 

Vist que es realitzaran els dies 25, 26, 27 de desembre de 2015 i 9 de gener de 2016. 

 

Vist que l’espectacle Els Pastorets no tenia un preu públic de venda d’entrades. 

 

Vist l’estudi de costos que ha realitzat l’àrea de cultura de l’espectacle Els Pastorets: 

 

“L’Àrea de Cultura informa favorablement sobre l’establiment dels preus públics de les 

entrades de pastorets per un import de 6 € els menors de 14 anys i de 10 € els adults.” 

 

Vist que en Ple Municipal de data 30 de gener de 2013, es va modificar l’Ordenança Municipal 

P04 reguladora dels preus públics corresponents al lloguer dels diferents espais del Teatre de la 

Garriga, El Patronat; i de la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal Núria Albó. 

 

Vist que després de dos anys d’aplicació d’aquests preus públics i les bonificacions pertinents 

s’han detectat algunes mancances. 

 

Vist que no es contemplava cap bonificació per les companyies amateurs d’arts escèniques per 

la representació d’una o més sessions en un espai escènic amb cobrament d’entrada. 

 

Vist que els supòsits que feien referència a entitats locals i no complien amb el principi 

d’igualtat i generalitat, s’ha eliminat dels supòsits la paraula local. 

 

«L’àrea de Serveis a les Persones. Cultura: 

 

• Proposa bonificar les companyies amateurs d’arts escèniques per la representació d’una 

o més sessions en un espai escènic amb cobrament d’entrada. Aquestes companyies 

quan hagin de fer l’espectacle ja es realitzarà un conveni amb l’ajuntament on s’hi 

especificarà el taquillatge. 

 

• Informa favorablement aprovar les bonificacions anunciades en el següent quadre (amb 
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negreta els supòsits afegits i amb negreta i ratllats els que s’han eliminat): 

 

Entitats sense ànim de lucre locals 
(associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades locals per 
dur a terme activitats amb entrada gratuïta i 
obertes a tothom 

Bonificació del 100% 

Entitats sense ànim de lucre locals 
(associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades locals per 
dur a terme activitats amb accés limitat als 
seus socis o persones convidades (actes 
gratuïts a porta tancada) 

Bonificació 100% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats 
del municipi per dur a terme actes amb 
entrada gratuïta i oberts a la comunitat 
educativa 

Bonificació 100%  

Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades locals per dur a terme 
activitats benèfiques amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 100% 

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100% 
Entitats o persones privades per dur a terme 
activitats benèfiques amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 80% 

Grups polítics per dur a terme actes de 
pagament 

Bonificació 60% 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades locals per dur a terme 
activitats amb cobrament d’entrada  

Bonificació 60% 

Entitats sense ànim de lucre locals 
(associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades locals per 
dur a terme activitats amb accés limitat als 
seus socis o persones convidades amb 
cobrament d’entrada  

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats 
del municipi per dur a terme actes amb 
cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur 
a terme actes amb entrada gratuïta i oberts a 
tothom. 

Bonificació 50% 

Centres d’ensenyament privats locals per dur 
a terme actes amb cobrament d’entrada. 

Bonificació 0% 

Companyies amateurs d’arts escèniques per 
la representació d’una o més sessions en un 

Bonificació 100% 
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espai escènic amb cobrament d’entrada 
Entitats o persones privades dedicades a 
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 
pedagògica de les arts escèniques per dur a 
terme actes amb entrada gratuïta i oberts a 
tothom 

Bonificació 50% 

Entitats o persones privades dedicades a 
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 
pedagògica de les arts escèniques per dur a 
terme actes amb cobrament d’entrada  

Bonificació 0% 

Companyies professionals d’arts escèniques 
per dur a terme una residència tècnica, assaig 

Bonificació 100% a canvi d’una o més 
actuacions al Teatre de la Garriga 

 
*En els supòsits que indiquen explícitament qualsevol bonificació en cas que l’entitat sigui 

local, les que no ho siguin no gaudiran de cap tipus de bonificació.» 

 

Vist el document comptable de l’Àrea d’Hisenda. 

 

Vista la memòria econòmico-financera 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Atès el que disposa l’article 41 i següents del Text refós de la Llei Reguladors de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Atès el que disposa l’ordenança municipal número P04, reguladora dels preus públics pels 

serveis de formació i altres activitats culturals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar inicialment l’establiment dels preus públics relatius a les representacions de l’ 

espectacle “Els Pastorets” inclosos en el marc de l‘ordenança P04 en la forma següent: 

 

Establiment dels preus públics de les entrades de “Els Pastorets” per un import de 6 € els 

menors de 14 anys i de 10 € els adults. 

 



 

p.o. 18/11/2015 
 

60 

Segon.- Aprovar les modificacions de les bonificacions dels lloguers de l’ equipament cultural 

del teatre municipal de la Garriga, incloses en l’ordenança P04, aplicades a les companyies 

amateurs d’ arts escèniques per la representació d’una o més sessions amb cobrament d’entrada, 

tal com s’especifica en el següent quadre: 

 
Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades per dur a terme 
activitats amb entrada gratuïta i obertes a 
tothom 

Bonificació del 100% 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades per dur a terme 
activitats amb accés limitat als seus socis o 
persones convidades (actes gratuïts a porta 
tancada) 

Bonificació 100% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats 
del municipi per dur a terme actes amb 
entrada gratuïta i oberts a la comunitat 
educativa 

Bonificació 100%  

Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades per dur a terme 
activitats benèfiques amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 100% 

Grups polítics per dur a terme actes gratuïts Bonificació 100% 
Entitats o persones privades per dur a terme 
activitats benèfiques amb cobrament 
d’entrada 

Bonificació 80% 

Grups polítics per dur a terme actes de 
pagament 

Bonificació 60% 

Entitats sense ànim de lucre (associacions, 
entitats públiques, entitats culturals) i 
Fundacions privades per dur a terme 
activitats amb cobrament d’entrada  

Bonificació 60% 

Entitats sense ànim de lucre locals 
(associacions, entitats públiques, entitats 
culturals) i Fundacions privades per dur a 
terme activitats amb accés limitat als seus 
socis o persones convidades amb cobrament 
d’entrada  

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament públics i/o concertats 
del municipi per dur a terme actes amb 
cobrament d’entrada 

Bonificació 60% 

Centres d’ensenyament privats per dur a 
terme actes amb entrada gratuïta i oberts a 
tothom. 

Bonificació 50% 
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Centres d’ensenyament privats per dur a 
terme actes amb cobrament d’entrada. 

Bonificació 0% 

Companyies amateurs d’arts escèniques per 
la representació d’una o més sessions en un 
espai escènic amb cobrament d’entrada 

Bonificació 100% 

Entitats o persones privades dedicades a 
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 
pedagògica de les arts escèniques per dur a 
terme actes amb entrada gratuïta i oberts a 
tothom 

Bonificació 50% 

Entitats o persones privades dedicades a 
l’ensenyament o a l’ensenyament i difusió 
pedagògica de les arts escèniques per dur a 
terme actes amb cobrament d’entrada  

Bonificació 0% 

Companyies professionals d’arts escèniques 
per dur a terme una residència tècnica, assaig 

Bonificació 100% a canvi d’una o més 
actuacions al Teatre de la Garriga 

 

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en 

el tauler d’anuncis i edictes d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un 

termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 

reclamacions que estimin oportunes. 

 

Tercer. Considerar definitivament adoptat l’acord, en el cas que no es presentessin 

reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat : 

Bona nit. Aquest és un punt “dos per u” com es fa a vegades amb les entrades del teatre. 

Vista la necessitat que l’espectacle dels Pastorets tingui un preu públic cal establir-ho. 

Es proposar fer-ho en 6€ per l’entrada dels menors de 14 anys i 10 € pels adults com ve 

sent habitual als darrers anys.  

A la segona part del mateix acord es proposa l’eliminació de l’esment “d’entitat local” o 

“fundació local”, etc, per aquelles entitats o associacions o grups de teatre que 

s’interessen per llogar una part de l’equipament del teatre.  

Al 2013 quan es van crear aquestes bonificacions al reglament ja varem advertir que 

aquest era un reglament viu, que s’aniria actualitzant cada vegada que anéssim veient 

una prestació que grinyolés, una prestació inexistent que calgués implementar. Aquest 

ha estat el cas i aquí tenen la proposta damunt la taula. Gràcies. 
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 No tenim res a dir en aquest punt. Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 Hi estem molt d’acord. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Estem completament d’acord. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

11.1. Modificacions pressupostàries, mitjançant transferències de crèdit  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.01 

 

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

 

Es compleix l’article 180 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 i l’article 41 del reial decret 500/1990. 

 

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 l’article 12 de les 

bases d'execució per a l'exercici 2015. 

 

Atès l’article 5 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, els 

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

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 
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ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

Atès  

 

Es proposa: 

 

Primer. Aprovar la proposta de transferències de crèdit per import de 1.050,00 euros de la 

forma següent: 

 

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

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2015.200.92001.15100 OAMC.Personal Laboral.Inc.Rendiments.CP 1.050,00 

  Total transferències de crèdit positives 1.050,00  

 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa (unitat monetària: €) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.200.92000.13000 OAMC.Personal Laboral.Retribucions bàsiques.A2 1.050,00 

  Total transferències de crèdit negatives 1.050,00  

 

 

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, i en el tauler d’anuncis i edictes 

de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més oportú. 
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11.2. Modificacions pressupostàries, mitjançant generació de crèdit  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.02 

 

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

 

La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament nous ingressos no 

tributaris conseqüència del servei, que requereixin el reconeixement del dret, però en els quals la 

disponibilitat del crèdit resti supeditada a l’efectiva recaptació 

 

Secretaria i Intervenció han emès informes favorables. 

 

D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit 

en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que s'estableixi reglamentàriament, els 

ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les operacions següents: 

 

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per  finançar, 

juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses  que per la 

seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius 

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms 

c) Prestació de serveis 

d) Reemborsaments de préstecs 

e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la reposició 

del crèdit en la quantia corresponent 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2015.02 mitjançant la generació de 

crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un import de 

6.310,00 euros i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d’execució del pressupost, punt 

quinzè, en la forma següent: 

 

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

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2015.200.92001.22699 OAMC. Ràdio.Estructura 3.600,00 

 2015.200.92001.21300 OAMC.Ràdio. Reparacions 2.350,00 

 2015.200.92001.15100 OAMC.Personal labora.Inc. Rendiments.CP 360,00 

  Total despeses  6.310,00 

 

Previsió d’ingrés (unitat monetària: euros) 

 

Concepte d’ingrés Descripció Previsió 

2015.200.59900 OAMC.Prestació de serveis radiofònics 3.600,00 

2015.200.46200 OAMC.Ajuntament. Aportació 2.350,00 

2015.200.59900 OAMC.Prestació de serveis radiofònics 360,00 

 Total previsions  6.310,00 

 

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, i en el tauler d’anuncis i edictes 

de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ara el Sr. Guiu els explicarà els despropòsits que hem tingut amb la documentació.  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona nit a tothom . De les dues modificacions previstes, la primera és correcta en quant 

a l’import  i de la segona els hi hem deixat a sobre de la taula una nova versió perquè la 

que teníem era parcial i faltaven un parell de reclassificacions més  

Estem passant per ple aquestes modificacions pressupostàries de l’OAMC perquè així 
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ho estableixen els estatuts de l’OAMC , qualsevol modificació de crèdit ha de passar pel 

Ple.  

La primera modificació és reconèixer un complement econòmic que l’equip de govern  

va acordar donar al personal de l’OAMC en reconeixement de la feina feta per la festa 

major. Al no tenir partida per aquest complement el que fem és aprofitar un sobrant 

d’una altra partida que ja teníem, de retribucions bàsiques, un sobrant que venia donat 

per una reducció de jornada  d’una de les persones adscrites a l’OAMC que va sol·licitar 

durant l’any i això va provocar que tinguéssim aquest sobrant en aquesta partida de 

retribució bàsica. El que fem, a partir d’aquí, és dotar una partida de “productivitat”, que 

és la classificació correcte a què ha d’anar aquesta retribució. Aquesta modificació de 

crèdit té un import de 1.050 €. 

Referent a la segona modificació pressupostària cal dir que de 3.600 passa a ser de 

6.310 €. El que fem és el següent: si recorden els senyors  regidors al ple anterior es va 

consignar una transferència addicional de l’ajuntament cap a l’OAMC per un tema 

d’aires condicionats i això vol dir que a l’aprovar al ple anterior aquest punt, des de 

l’ajuntament, que és un ens diferent de l’OAMC, li vam enviar aquests diners i aquest el 

que ha fet és rebre’ls . Això per una banda, és un import de 2.350 d’aquest 6.310 € . 

Per altra banda els col·laboradors habituals de l’OA per la cobertura de les eleccions van 

fer una feina que La Xarxa ens pagava a nosaltres i per tant La Xarxa el que ha fet és 

enviar-nos els diners per pagar aquests dos col·laboradors en la cobertura de les 

eleccions, col·laboradors habituals i personal de nòmina. En definitiva el que fem és que 

hem rebut 3.600€  i 360€ més de La Xarxa per l’OA. Aquest conjunt d’ingressos que 

hem rebut a l’OA el que hem de fer és assignar-ho a les despeses corresponents i això és 

el que estem fent amb aquesta modificació de crèdit. Estem afectant les partides de 

despesa i el que fem, per tant, és destinar aquests ingressos a unes partides de despesa 

que no teníem i reconèixer-ho a la partida on correspon  per poder pagar des de l’OA en 

un cas els aires condicionats que és el que correspon i per un altre poder donar, a les 

persones que així es va acordar, aquestes retribucions extres que ens ha pagat La Xarxa. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Molt ben explicat. Res a dir. Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Estem d’acord.  
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Votarem a favor, perquè la primera modificació és més que merescuda i la segona és 

més que justificada.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 M’ha agrada això, la diferencia entre merescuda i justificada. Votarem a favor.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

12. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.42 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

(article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 5.321,57 euros de la forma 

següent: 

 

Despeses que cal finançar: 
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Crèdits extraordinaris:(um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

2015/2/201/1 2015.201.32000.62300 ENS.Adquisició material alumnes 2.200,00 

2015/2/201/4 2015.201.32000.62600 ENS.Inversió nova en equips per a processos de la 
informació 

2.768,57 

2015/2/201/3 2015.201.32000.63900 ENS.Altres inversions noves per funcionament dels 
serveis 

259,00 

2015/2/201/2 2015.201.32000.63600 ENS.Reposció equips per processos de la 
informació 

94,00 

  Total crèdits extraordinaris 5.321,57 

 
Finançament que es proposa: 
Baixa per anul·lació (um: euros) 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.201.32601.22007 ENS.EMAD.CF.Disseny Gràfic 3.121,57 

 2015.201.32601.22008 ENS.EMAD.CF.Fusta 2.200,00 

  Total baixes de crèdits per anul·lació 5.321,57 

 

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, i en el tauler d’anuncis i edictes 

de la Casa Consistorial. 

 

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

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

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

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Presentem al ple una altra modificació pressupostària i vull avançar-los que  si s’han 

fixat hi ha un error a la documentació, perquè diem que aprovem una proposta de crèdit 

extraordinari de 105.000 euros, quan en realitat l’estem fent per valor de 5.321,57 €. És 

a  dir la xifra bona és la de 5.321,57 € que ara els hi comentaré. Segurs que tots s’han 

adonat de l’error. 

El que fem amb  aquesta modificació de crèdit és el següent: A l‘EMAD de les quotes 
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que els alumnes paguen hi ha una sèrie de material que es compra per fer els diferents 

cursos que s’imparteixen i pels quals els alumnes paguen . En aquesta elaboració dels 

cursos , per la pròpia dinàmica dels mateixos tenim unes partides de fustes i disseny 

gràfic que era material per aquests conceptes. El que ha passat és que no hem necessitat 

tan material de fusta i disseny gràfic i hem necessitat un altre tipus de material per als 

cursos que estan previstos, material tipus Ipads i altre, material diferent de fusta i 

disseny gràfic. És a més a més un material que està considerat inventariable i per tant ha 

d’anar a capítol VI. El que fem és que dels diners que ens han sobrat a capítol II de les 

partides de fusta i disseny gràfic, perquè han necessitat menys material, el destinem a 

les partides exactes del material que s’ha comprat per fer aquests cursos de l’EMAD. Hi 

ha quatre partides en funció de la naturalessa de cada concepte que s’ha comprat. Ho 

passem d’una partida a l’altra i ho canviem de capítol perquè les partides on ho teniem 

eren a capítol II i ara és capítol VI. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 Un cop explicat l’error, no tenim res a dir. Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Bàsicament quan van veure l’import vam dir: “o hem comprat molt material o hi ha un 

error...” . Votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Hi ha una curiositat que m’ha fet rumiar, els futurs fusters ja no toquen fusta, sinó que 

ho toquen tot a través dels ordinadors. Es necessiten més ordinadors que no fusta 

pròpiament per fer un curs de fusteria. Votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

L’error estava posat precisament perquè aquests punts de l’ordre del dia de 

reclassificacions  entenc que són una mica pesats i era per veure si estaven al “loro”. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 15 membres assistents (7 CiU, 3 Acord ERC-AM, 2 
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C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP,  i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, 

aprova la proposta d’acord. 

 

 

13. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació del costos efectius 

dels serveis corresponents a l’exercici econòmic del 2014 

 

Es dona compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació dels costos efectius 

dels serveis corresponents a l’exercici econòmic del 2014: 

 
“La Garriga, 30 d’octubre de 2015 
 
Antecedents 
 
Primer. L’entitat local va aprovar la liquidació de l’exercici 2014 en data 27 de febrer de 2015. 
 
Segon. L’entitat local presta els següents serveis: 
 
Ajuntament: 
 
Formulari CE1a 
Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari 
d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, 
parc públic, biblioteca pública, tractament de residus, protecció civil, avaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social , prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives d’ús públic, Medi ambient 
urbà, medi ambient urbà: parcs i jardins públics, medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids 
urbans, medi ambient urbà: protecció contra la contaminació lumínica i atmosfèrica en els 
zones urbanes 
 
Formulari CE1b 
Urbanisme: planejament; gestió, execució i disciplina urbanística, protecció i gestió del 
patrimoni històric; promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera; conservació i rehabilitació de l’edificació; evacuació i tractament 
d’aigües residuals; infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’entitat local; 
policia local; trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat; informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local; fires; comerç ambulant; protecció de la salubritat pública; 
activitats funeràries; promoció de l’esport; instal·lacions esportives; instal·lacions d’ocupació 
del temps lliure; promoció de la cultura; equipaments culturals; participar en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria; cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per la construcció de nous centres docents; 
conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics 
d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial; promoció en el terme 
municipal de la participació de la ciutadania en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions. 
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Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga: 
 
Formulari CE1b 
Promoció en el terme municipal de la participació de la ciutadania en l’ús eficient i sostenible 
de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
 
Tercer.  A partir de les dades de la liquidació la Intervenció d’aquesta entitat local ha calculat 
els costos efectius dels serveis que es presten: 
 

Ajuntament: 
Formulari CE2a 
Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Cost efectiu 2014  

165 Enllumenat públic 499.046,28 € 
164 Cementiri 9.884,52 € 
1621 Recollida de residus 86.721,89 € 
163 Neteja viària 508.348,68 € 
161 Abastament domiciliari d’aigua potable 61.707,41 € 
160 Clavegueram 147.546,95 
1531/150P Accés als nuclis de població 11.588,23 € 
1532/150P Pavimentació de les vies públiques 553.198,45 € 
171/170P Parc públic 348.119,08 € 
3321/330P Biblioteca pública 291.583,48 € 
1623 Tractament de residus 0,00 € 
135/130P Protecció civil 34.251,00 € 
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 

immediata a persones en situació o risc d’exclusió social 
583.893,66 € 

136/130P Prevenció i extinció d’incendis 0,00 € 
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic 592.584,13 € 
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00 € 
1721/170P Medi ambient urbà 68.387,92 € 
171/170P Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 319.562,35 € 
1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans 25.421,28 € 
1721/170P Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 

atmosfèrica en les zones urbanes 
0,00 € 

 
Formulari CE2b 
Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Cost efectiu 2014  

151/150P Urbanisme: planejament, gestió i execució i disciplina 37.284,28 € 
336/330P Protecció i gestió del patrimoni històric 132.702,04 € 
1521/150P Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera 
23.071,51 € 

1522/150P Conservació i rehabilitació de l’edificació 0,00 € 
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals 0,00 € 
45 Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de l’ens local 0,00 € 
132/130P Policia local 1.342.939,75 € 
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 66.462,47 € 
432/430P Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local 126.640,47 € 
4311/430P Fires 17.418,51 € 
4312/430P Abastaments, mercats, llotges 0,00 € 
4313/430P Comerç ambulant 419,05 € 
311 Protecció de la salubritat pública 117.094,11 € 
164 Activitats funeràries 6.156,56 € 
341/340P Promoció de l’esport 193.679,12 € 
342/340P Instal·lacions esportives 1.658.711,70 € 
337/330P Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 24.210,92 € 
334/330P Promoció de la cultura 8.701,97 € 
333/330P Equipaments culturals 362.194,56 € 
325/320P Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat 0,00 € 
321/322/ Cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció 0,00 € 
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320P dels solars necessaris per la construcció de nous centres docents 
323/324/ 
320P 

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local 
destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial 

1.220.084,29 € 

491/492 Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions 

231.735.12 € 

 
Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga: 

 
Formulari CE2b 
Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Cost efectiu 2014  

491/492 Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions 

134.181,43 € 

 
Fonaments de dret 

 

Primer. L’article 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix 

que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels 

serveis que presten. També disposa que es comunicaran els costos efectius de cada servei al Ministeri 

d’Hisenda  i Administracions Públiques per a la seva publicació. 

 

Segon. L’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost efectiu dels 

serveis que presten les entitats locals. 

 

Tercer. La resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local 

especifica les unitats físiques de referència de cada servei. 

 

Per tot això, i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat a la part 

expositiva d’aquest informe. 

 

Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels serveis 

anteriorment referenciats. 

 

Tercer. Donar compte al Ple a la propera sessió ordinària. 

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, davant meu 

el Secretari, que en dono fe.” 
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INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest punt ve arrel d’una d’aquestes normatives que ens venen imposades per l’Estat 

Espanyol sobre els serveis prestats per l’ajuntament i ens ho explicarà en un resum la 

Sra. interventora. 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació:  

He fet un esquema per tal de ser el més breu i concisa possible, perquè el tema és una 

mica farragós. Com ha dit la Sra. alcaldessa arrel de la LRSAL apareix un concepte nou 

a la legislació que és el cost efectiu. Tots els ajuntaments ens veiem obligats a partir 

d’ara a aprovar uns costos efectius, abans de l’1 de novembre, amb una metodologia 

determinada que se’ns dóna amb ordre ministerial. 

Aquest és el primer any que es duu a terme l’elaboració d’aquest cost efectiu que s’ha 

enviat a través d‘una plataforma telemàtica, amb la dificultat addicional que les 

codificacions de 2014 són diferents de les del 2015. Ho expliquem en el sentit que se’ns 

demana reportar unes dades d’una forma determinada quan el pressupost del 2014 

estava fet en uns grups de classificació diferents.  

Cal dir que aquesta comptabilitat de costos no és una veritable comptabilitat de costos 

com seria en una empresa privada ( que seria molt més complexa i elaborada), sinó que 

és l’elaboració d’un indicador, que ells anomenen, cost efectiu. Semblant amb el que 

passa als PMP i amb els informes de morositat.  

Donem compte que s’ha fet aquest tràmit, què s’ha aprovat i el ministeri diu a la seva 

ordre ministerial que el 31 de desembre publicarà els costos efectius dels diferents 

ajuntaments a la pàgina web . Nosaltres  hem donat compliment i esperem que el 

ministeri també dugui a terme aquest compliment i en tot cas si volen poden accedir i 

comprovar-ho.  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Voldria afegir que a efectes pràctics avui no té cap impacte a l’ajuntament ni als 

pressupostos de l’ajuntament. Simplement és una cosa que ens ha demanat el ministeri, 

que li enviarem, que ho tindran allà, ni avui, ni demà preveiem cap impacte perquè no 

estan fent res i a part. Com molt bé ha dit la Sra. interventora, hi ha un criteri del càlcul, 

amb el que podem  estar més o menys d’acord, però que cada ajuntament ho pot fer 
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d’una manera diferent. En tot cas nosaltres hem seguit les instruccions que ens han dit, 

ho hem fet, ho enviarem, no passarà res, però els senyors del ministeri tindran una xifra.  

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat del contingut d’aquesta resolució d’Alcaldia-Presidència 

 

 

14. Donar compte de les notes de reparament números 2015.07, 2015.08 i 2015.09 

 

Fonaments de dret 

 

Els articles 215 a 218 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. 

 
Per tot l’exposat, 
 
Primer. Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple les següents notes de reparament: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
NOTA DE REPARAMENT 2015.07 

 
Vist el conveni originari, signat a data 23 de desembre de 2013, així com  la modificació del 
conveni de data 9 d’abril de 2015,  i la resta de documentació que consta a l’expedient, i 
d’acord amb allò establert en l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i de l’article 214 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, emeto el següent 
 

INFORME 
 
PRIMER. En els pressupostos municipals de l’Ajuntament de La Garriga per a l’any 2015 s’ha 
consignat l’aplicació 203.33300.48008 CUT.Teatre municipal.Convenis,  que ascendeix a la 
quantia de 5.000 euros, dels quals es troben disponibles 2.056,00 euros. 
 
SEGON. Que aquesta aplicació correspon a subvenció genèrica, que s’haurà de regir per les 
seves bases específiques o per les bases generals de concessió de subvencions, però en cap cas 
es tracta d’una subvenció directa al Grup de Teatre Amateu Kòmix que vingui consignada com 
a tal al pressupost, no encabint-se en cap dels supòsits de l’article 22.2 de la Llei General de 
Subvencions ni de l’article 125.2 del Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
TERCER. Que per tal que es faci efectiva la subvenció caldria ser aprovada nominativament 
pel Ple de l’entitat, essent sotmesa a un període d’informació pública i firmant posteriorment 
corresponent conveni Ajuntament-Associació en el es posi de manifest l’objecte, actuacions, 
durada, despeses subvencionables, condicions de justificació i els altres aspectes relatius a la 
normativa. 
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QUART. Que la clàusula cinquena del conveni estableix la cessió gratuïta del Teatre, 2hores 
durant 6 dies..  El lloguer del teatre es troba regulat en l’ordenança de preus públics P04, 
degudament publicada. Que l’exempció recollida en la clàusula cinquena no s’ajusta a cap de 
les bonificacions que recull la pròpia ordenança. Que donat el caràcter general de les 
ordenances, no podran establir-se exempcions singulars no reconegudes en les mateixes. 
 
CINQUÈ. Intervenció també informa que degut a les modificacions obrades en la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local per la Llei 27/2013 de 27 de desembre 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,  caldrà tenir en compte aquelles 
factures corresponent a serveis que han passat a tenir la qualificació de “competència 
impròpia” i que segueixen prestant-se per aquest Ajuntament a l’espera de resposta de 
l’Administració superior competent; així com també aquelles competències atribuïdes a una 
altra administració i que s’assumeixen en règim de “delegació”. Respecte les primeres, caldrà 
tenir en compte per a les reclamacions econòmiques que es poguessin derivar, un cop aclarida 
l’Administració competent. Per això es recomana la inclusió de la CLAUSULA DE GARANTIA 
que recull l’article 57bis de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.   
Per a les segones, i conforme a l’article 27.6 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, 
la delegació haurà d’anar acompanyada del corresponent finançament. 
 
Aquesta és l’opinió de qui informa, i així ho posa de manifest a tots els efectes, sense perjudici 
d’altre criteri millor fonamentat en dret. No obstant això, l’òrgan corresponent amb el seu 
superior criteri decidirà allò que estimi convenient. 
 
La Garriga, 20 d’octubre de 2015” 
 
 

“ACTA DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA 
NOTA DE REPARAMENT 2015.08 

 
Identificació de l’expedient administratiu 
Aprovació del preu públic del torneig de les 48 hores de futbol sala 
 
Òrgan Competent  
Òrgan competent  Ple 
Acord/Resolució núm.  - 
Data de l’acord :  28.10.2015 
 
Expedient objecte de fiscalització 
Àrea funcional gestora:  Àrea d’Esports 
Unitat gestora:    - 
Assumpte:   Aprovació preu públic Torneig de les 48 hores de futbol sala 
Àrea beneficiària:  Àrea d’Esports 
Període/Jornades:   - 
Import total recaptat:  500,00 euros 
 
Aspectes fiscalitzats 
• Document comptable I (carta de pagament) de la comptabilitat d’operacions no 

pressupostàries, de data 7 d’agost de 2015, relatiu a un ingrés corresponent a l’activitat 
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esportiva de les 48 hores de futbol sala, amb el número d’operació 320150001483, per 
import de 500,00 euros 

• Inexistència de la tarifa corresponent a l’ordenança municipal núm. P03, reguladora del 
preu públic per a serveis d’activitats físiques i esportives 

 
Legislació aplicable 
• Les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització 

d'activitats de la competència de l'Entitat Local, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies especificades en la lletra B) de l'article 20.1 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. 

• Articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

• Els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
• Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 
• Ordenança general reguladora dels preus públics, núm. P00 
• Ordenança reguladora del preu públic per a serveis d’activitats físiques i esportives, núm. 

P03 
• Fiscalització actes, acords o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de 

contingut econòmic: articles 213 i següents. 
 
Resultat de la fiscalització, lloc, dia i òrgan fiscalitzador 
 
Es formula nota de reparament fonamentat en l’omissió de tràmits essencials, per incompliment 
de la normativa sectorial vigent, produint anomalies en la gestió dels ingressos de la 
corporació. En aquest supòsit s’estableix un preu públic per uns torneigs de futbol realitzats al 
mes de juliol, l’import dels quals ha estat efectivament recaptat per un treballador municipal, 
sense acte administratiu d’aprovació i publicació,  i ingressat a les arques municipals a data 7 
d’agost de 2015. 
  
Aquesta és la opinió de qui informa, i així ho posa de manifest a l’Aldaldia-Presidència, per al 
seu coneixement a tots els efectes oportuns.  
 
No obstant així, l’òrgan competent, amb el seu criteri superior, decidirà el que estimi més 
oportú. 
 
La Garriga, 16 d’octubre de 2015 “  
 

“ACTA DE FISCALTIZACIÓ PRÈVIA 
NOTA DE REPARAMENT 2015.09 

 
Primer. Identificació dels expedients 
 

• JGL 2015.11.02 Acord 44. Contracte menor pels treballs habituals de poda de l’arbrat 
urbà de la Garriga. Tercer: Fundació Viver de Bell-lloc 

Import: 17.398,35 euros i 3.653,65 euros d’IVA 
• JGL 2015.11.02 Acord 45. Contracte menor pels treballs de manteniment i conservació 

del verd urbà de la Garriga. Tercer: Fundació Viver de Bell-lloc 
Import: 16.756,20 euros i 3.518,80 euros d’IVA 
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• JGL 2015.11.02 Acord 46. Contracte menor pels treballs de neteja del verd urbà de la 
Garriga 

Import: 17.727,27 euros i 1.772,73 euros d’IVA. Fundació viver de Bell-lloc 
 
 
Segon. Òrgan competent 
 
Junta de Govern Local 
Acords 44, 45 i 46 
Data de les propostes d’acord: 02.11.2015 
 
Tercer. Tipologia dels contractes 
 
Són contractes de serveis aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un 
subministrament. A l'efecte d'aplicació d'aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en 
les categories enumerades en l'Annex II del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Explicació 
 
En relació amb l’òrgan competent per a resoldre, de conformitat amb la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic, corresponen als 
alcaldes les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Així mateix, corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes no mencionats en l’apartat anterior que celebri l’entitat local. 
 
Consideracions 
 
Els contractes que celebrin les administracions públiques poden adjudicar-se per procediment 
negociat sense publicitat, en els casos enumerats en els articles 170 i 174 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, amb les limitacions establertes en l’article 177 del mateix text legal, que regula els 
supòsits del procediment negociat amb publicitat. 
 
Quart. Procediment administratiu aplicat a l’expedient de referència 
 
Documents administratius aplicables al procediment: 
 
1 Proposta del Servei [Si s’Escau]  
2 Provisió d’Alcaldia  
3 Informe d’Intervenció 



 

p.o. 18/11/2015 
 

78 

4 Informe de Secretaria  
5 Resolució d’Alcaldia d’Inici 
6 Quadre Resum Model de Plec  
7 Model Plec de Clàusules Admins. Particulars 
8 Diligència Recepció del Plec de Prescripcions  
9 Retenció de Crèdit  
10 Informe d’Intervenció de Fiscalització Fase «A»  
11 Informe-Proposta de Secretaria  
12 Resolució d’Alcaldia 
13 Invitació a Participar  
14 Certificat de Secretaria: Ofertes Presentades  
15 [Si s’Escau] Acta Mesa de Contractació  
16 Resolució d’Alcaldia 
17 Requeriment al Candidat  
18 Diligència Presentació dels Docs. Justificatius  
19 Informe-Proposta de Secretaria  
20 Resolució d’Alcaldia d’Adjudicació  
21 Informe d’Intervenció de Fiscalització Fase «D»  
22 Notificació als Candidats  
23 Notificació al Adjudicatari  
24 Ofici de Tramesa al BOP [Si s’Escau]  
25 Anunci en BOP i Perfil Contractant [Si s’Escau]  
26 Ofici de Tramesa al Registre de Contractes  
27 Ofici de Tramesa al [TC/Òrgan de Fiscalització] 
 
Cinquè. Legislació i doctrina aplicable 
 
Aplicable a l’expedient de contractació: 
 
• Els articles 10, 19, 22, 151, 154, 156, 169 y 174 del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
• El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. 
• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en 
vigor del Reial Decret 817/2009). 

• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
Aplicable a l’exercici de la funció fiscalitzadora de la Intervenció: 
 
Article 216 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 que estableix que el reparament serà suspensiu en 
aquells casos de manca de consignació pressupostària (216.2.a) i omissió de tràmits essencials 
(216.2.c) 
 
Jurisprudència 
 
La jurisprudència, a títol d’exemple, recollida en les sentència del Tribunal Suprem, de data 
26/03/1999, recurs número 1536/1992 i de data 26/06/2009, recurs número 2252/2004, així 
com en sentència dictada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 26/06/2009, 
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recurs número 1055/2007, disposa que per aplicar la doctrina de l’enriquiment injust 
l’Ajuntament ha d’haver experimentat un enriquiment com a conseqüència de l’obra realitzada 
pel contractista i per aquesta mateixa raó aquest ha sofert un empobriment relatiu a l’haver 
sufragat l’import de les obres que s’han integrat en el patrimoni d’aquesta corporació pública 
local.  
 
És a dir, que per a que concorri aquesta doctrina són necessaris els següents elements: 
 
a) Augment del patrimoni de l’enriquit 
b) Correlatiu empobriment de la part que ha realitzat l’obra o servei 
c) Manca de causa que justifiqui l’enriquiment 
d) Inexistència de precepte legal que exclogui l’aplicació del principi. 
 
Sisè. Consideracions jurídiques 
 
La qüestió del fraccionament del contracte, ha estat analitzada per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, en l'Informe 1/09, de 25 de setembre de 2009, el qual assenyala: 
  
«Reiteradament ha posat de manifest aquesta Junta que tot i que els objectes de dues o més 
contractes siguin semblants però independents entre si, no hi ha raó per a considerar aplicable 
el que disposa l'article 74.2, de conformitat amb el qual «no es pot fraccionar un contracte amb 
la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els 
relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin». 
  
Referent a això ha de portar-se a col·lació aquí el manifestat en l'Informe 69/2008, de 31 de 
març de 2009, en el qual s'assenyalava que «la prohibició de fraccionar l'objecte dels 
contractes del sector públic està adreçada fonamentalment a evitar que a través d'ella es 
eludeixi l'aplicació de certes normes la exigibilitat del valor estimat del contracte ». Això vol 
dir que la finalitat última de la Llei no és agrupar artificialment en un sol contracte diverses 
prestacions de diferent o idèntica naturalesa sinó impedir el frau de llei tendent a evitar 
l'aplicació dels preceptes que regulen els procediments obert o negociat o les exigències de 
publicitat a El Diari Oficial de la Unió Europea. Per això, no s'ha d'interpretar aquest precepte 
com una obligació d'integrar en un sol contracte dos o més prestacions encara que siguin 
similars i puguin executar-se de forma conjunta, si entre elles no hi ha un vincle operatiu i és 
perfectament possible no només contractar per separat sinó fins i tot seva explotació en forma 
independent. 
  
És a dir el primer requisit que ha de complir perquè es pugui parlar de fraccionament del 
contracte és que hi hagi una unitat operativa o substancial entre les diferents prestacions (o 
parts de prestacions). Així es desprèn sense cap dubte de la mateixa Llei de Contractes del 
Sector Públic que en el seu apartat 3 es refereix al fet que «quan l'objecte del contracte admeti 
fraccionament i es justifiqui degudament en l'expedient, es pot preveure la realització 
independent de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots, sempre que aquests siguin 
susceptibles d'utilització o aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o ho 
exigeixi la naturalesa de l'objecte ». 
  
Aquest article resulta especialment revelador doncs admet que l'objecte d'un contracte pugui 
fraccionar i dividir en lots les diferents parts de la prestació sempre que siguin susceptibles 
d'utilització o aprofitament per separat i constitueixin per si soles una unitat funcional. Vol dir 
això que si s'admet la possibilitat que parts d'una prestació puguin ser tractades separadament, 
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des del punt de vista contractual, quan compleixin els dos requisits esmentats, amb molta més 
raó s'ha d'admetre que siguin objecte de contractació per separat dues prestacions que ni tan 
sols formen per si mateixes una unitat». 
 
Hi haurà fraccionament de l'objecte contractual sempre que es donin els requisits de l'article 
74.2 és a dir que l'objecte per la seva pròpia naturalesa no admeti que determinades parts del 
mateix siguin susceptibles de contractació per separat i que el fraccionament no es dugui a 
terme «amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat 
o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin». 
  
Conclou la Junta indicant que existeix fraccionament de l'objecte de contracte sempre que es 
divideixi aquest amb la finalitat d'eludir els requisits de publicitat o els relatius al procediment 
d'adjudicació corresponent, i això, encara que es tracti de diversos objectes independents, si 
entre ells hi ha la necessària unitat funcional o operativa. Correlativament no existirà 
fraccionament sempre que es tracti de diversos objectes que no estiguin vinculats entre si per la 
citada unitat. Per a la determinació de si existeix o no fraccionament de l'objecte del contracte 
és irrellevant l'existència o no de vinculacions accionarials o d'una altra índole entre els 
adjudicataris dels contractes. 
  
Aplicant els criteris de la Junta al supòsit plantejat, no existirà fraccionament del contracte, 
quant quedi clar que es tracta d'objectes contractuals diferents, encara que es tracti de 
contractes amb la mateixa empresa. 
 
És a dir, hi ha d'haver fraccionament del contracte sempre que es divideixi el mateix amb la 
finalitat d'eludir els requisits del procediment d'adjudicació (en aquest cas negociat sense 
publicitat), sempre que hi hagi unitat funcional o operativa. 
 
Conforme al que disposa l’article 216.2 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, si l’objecció afecta a la 
disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de pagaments, es 
suspendrà la tramitació de l’expedient  fins que aquell sigui solucionat en el casos següents: 
 
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament. 
c) En els casos d’omissió de requisits o tràmits essencials a l’expedient 
d) Quan l’objecció derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisició i 
serveis. 
 
Setè. Documentació que consta a l’expedient en el moment de la fiscalització: 
 
3 Expedients de contracte menor: 
 

- Pels treballs habituals de poda de l’arbrat urbà de la Garriga 
- Pels treball de manteniment i conservació del verd urbà de la Garriga 
- Pels treballs de neteja del verd urbà de la Garriga 

 
Tots tres amb el mateix proveïdor: Fundació Viver de Bell-lloc 
 
Per tot el que antecedeix, i en virtut de l’article 214 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de al llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del 
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reial decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article 4.1.g) del reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal. 

 
INFORMO: 

 
Primer. Que hi ha fraccionament dels expedients de contractació menor detallats a 
l’encapçalament ometent els requisits i tràmits essencials en la contractació, considerant 
aquesta intervenció que el procediment aplicable és el negociat sense publicitat per la qual 
cosa no s’ha garantit la publicitat necessària i la concurrència competitiva pretesa. 
 
Segon. Que en aquests supòsits s’aplica la doctrina de l’enriquiment injust, per la qual cosa 
malgrat l’incompliment del procediment contractual escaient, aquests serveis públics s’han de 
prestar per no perjudicar a la ciutadania i així mateix cal recordar que aquesta corporació 
pública ja ha iniciat un procediment de licitació del contracte en les condicions legals 
reglamentàries, aprovat inicialment en la sessió plenària del mes d’octubre d’enguany. 
 
La jurisprudència, a títol d’exemple, recollida en les sentència del Tribunal Suprem, de data 
26/03/1999, recurs número 1536/1992 i de data 26/06/2009, recurs número 2252/2004, així 
com en sentència dictada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 26/06/2009, 
recurs número 1055/2007, disposa que per aplicar la doctrina de l’enriquiment injust 
l’Ajuntament ha d’haver experimentat un enriquiment com a conseqüència de l’obra realitzada 
pel contractista i per aquesta mateixa raó aquest ha sofert un empobriment relatiu a l’haver 
sufragat l’import de les obres que s’han integrat en el patrimoni de la corporació pública local.  
 
És a dir, que per a que concorri aquesta doctrina són necessaris els següents elements: 
e) Augment del patrimoni de l’enriquit 
f) Correlatiu empobriment de la part que ha realitzat l’obra o servei 
g) Manca de causa que justifiqui l’enriquiment 
h) Inexistència de precepte legal que exclogui l’aplicació del principi. 
 
Aquesta és la opinió de qui informa i així ho posa de manifest a la Junta de Govern Local per al 
seu coneixement a tots els efectes oportuns. 
 
No obstant això, l’òrgan competent, amb el seu criteri superior, decidirà el que estimi més 
oportú. 
 
La Garriga, 2 de novembre de 2015 “ 
 

Segon. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Sònia López, interventora de la corporació:  

També en funció de les noves normatives ens veiem obligats a donar compte al ple en 

un punt de l‘ordre del dia separat, com és el cas, dels informes de reparaments que han 
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succeït durant aquest període. 

En primer lloc la nota de reparament 07. El motiu pel qual es fa és perquè  s’estableix 

via conveni una bonificació del 100% del lloguer del teatre a una entitat. Aquestes 

bonificacions no es poden establir per conveni, sinó que cal que constin a una 

ordenança. En aquest punt ens remetem al que ja s’ha comentat anteriorment i que 

consta al punt desè de l’ordre del dia en la qual es produeix la modificació de 

l’ordenança corresponent. Tant l’expedient com l’informe estan a disposició de tots 

vostès.  

L’ordre de reparament número 08 fa referència a una irregularitat en la recaptació dels 

ingressos públics. En aquest cas es tracta de la recaptació dels preus públics del torneig 

de 48 hores de futbol sala que es van recaptar sense haver estat prèviament aprovats i 

publicats. Es tracta d’una irregularitat de forma i per això s’ha de fer aquest tipus de 

reparament. Tanmateix, com al punt anterior, remetem al punt novè de l’ordre del dia on 

s’ha dut a terme l’aprovació d’aquests preus públics d’avui en endavant.  

Finalment la nota de reparament 09 es fonamenta en el fet que davant la impossibilitat 

de prorrogar novament un contracte sobre noves actuacions en el medi urbà i davant el 

fet que el nou contracte encara no s’ha licitat, les mensualitats que queden d’ara fins a 

final d’any s’han fraccionat en tres contractes menors i per això fem esmena  d’aquest 

fet. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Matisant el que ha dit la Sra. interventora, a la nota de reparament número 8, la dels 

preus públics, dir que no hi ha cap irregularitat en cap pagament, és a dir s’ha fet el 

pagament correcte, el que passa és que s’havien de tenir prèviament aprovats els preus 

públics, és un tema de forma. Però el pagament s’ha fet bé amb les xifres correctes.   

 

(*) En aquest punt s’incorpora la regidora d’Acord ERC-AM, Sra. Dolors Castellà i Puig. 

 

15. Adhesió al Manifest Institucional del 25 de novembre: Dia Internacional per 

l’eradicació de la violència vers les dones. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Igualtat. Salut i Cooperació. 

 

ANTECEDENTS 
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Vist que al 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre 

com el DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIO DE LA VIOLENCIA VERS LES 

DONES. 

 

Vist que l’Ajuntament de La Garriga fa uns anys que realitza activitats per conscienciar la 

ciutadania envers el que suposa una greu vulneració dels drets humans de les dones i les nenes 

arreu del mon. 

 

Vist que enguany, i fins a la data d’avui, han mort a Catalunya 6 dones víctimes de la violència 

masclista. 

 

Vist que per això, cal seguir treballant i invertint esforços en la prevenció, en la detecció i en 

l’atenció de les víctimes de la violència de gènere. 

 

Vist que Des de la Diputació de Barcelona s’impulsa una campanya que tracta de visibilitzar la 

violència masclista, que impacta de manera molt preocupant entre el jovent. La campanya posa 

a l’abast dels ajuntaments catalans diversos materials per tal de facilitar la tasca de difusió entre 

la ciutadania.  

 

Vist que la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis i 

l’Associació Catalana de Municipis, han elaborat un manifest institucional. 

 

Vist l’informe de la Tècnica d’Igualtat amb la conformitat de la Regidora d’Igualtat, Salut i 

Cooperació. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adhesió al Manifest Institucional del 25 de novembre: Dia Internacional per a 

l’eradicació de la violència vers les dones. 
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Segon.- Donar compte del  present acord a la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, 

la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

La Sra. Juliet Grau llegeix el manifest que han aprovat diversos ens com ara la Generalitat, les 

Diputacions, l’ACM i la FMC. 

 

«Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per 

manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que 

l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.  

 

En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt 

especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment 

feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de 

recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 

protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits 

diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i 

implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.  

 

Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com 

demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, 

per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones 

més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les 

conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.  

 

En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels 

missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a 

objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les 

fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i 

rols patriarcals i de la banalització del masclisme.  
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Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de l'alternativa 

que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència masclista. La 

nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que 

no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és 

conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre 

simbòlic per significar i interpretar la realitat.  

 

Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el 

masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 

homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una 

part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i devastadora 

d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat 

d’oportunitats i les llibertats de les dones.  

 

Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura 

ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la 

vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona 

categoria.  

 

Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més 

encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 

possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la 

urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 

masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem 

de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al 

passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna 

que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència 

masclista.  

 

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb 

la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir 

conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que 

representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre 

dones i homes.» 
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Continua la Sra. Juliet Grau: 

 Damunt de la taula, els regidors, avui, han pogut veure la nostra aportació d’aquesta any.  

 Fem  una sèrie d’actes des del dia 19 de novembre i fins el dia 27 . Avui és el primer 

acte amb la lectura del manifest que acabem de fer. El divendres podran assistir, els que 

vulguin , a l‘auditori de l’escola de música, a un cine fòrum amb una pel·lícula d’Isabel 

Coixet que és diu “La mujer cosa de hombres”,  a càrrec del Drac Màgic, entitat que 

col·labora. 

 ºDel 24 i fins al 27 de novembre a la Torre del Fanal es farà un taller d’alliberament  de 

cuirasses, activitat adreçada a dones. Les places són limitades i qui vulgui fer-ho es pot 

apuntar a través del correu electrònic pigualtat@ajlagarriga.cat  i al telèfon de serveis 

socials 93 871 90 95 . 

 També hi ha una xapa que aquest any és el símbol del no a la violència de gènere, que 

és genèrica i que volem compartir amb tots aquells que se la vulguin posar.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup subscrivim plenament totes i cadascuna de les paraules que 

estaven expressades al manifest  i del que ens lamentem és de què un any més hem de 

seguir celebrant dies internacionals contra la violència de gènere,  això vol dir que 

continua sent una xacra present a la nostra societat i en societats veïnes i per tant ho 

hem de seguir combatent, hem de seguir treballant per l’eradicació de la violència de 

masclista. Des de l’ajuntament de la Garriga ens volem implicar en aquesta lluita i per 

això ens varem personar, com ens havien demanat els companys de la CUP, com a 

acusació particular en un cas de violència masclista  que va causar la mort d’una dona 

de la Garriga.  

 

Intervé la Sra. Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord ERC+AM: 

El posicionament del nostre grup és de donar ple suport a poder portar una moció com 

aquesta al plenari, però amb les mateixes reflexions que expressaven des de CiU.  

Malauradament encara som lluny de poder eradicar aquest tipus de violència i 

malauradament any rere any hem de fer un recordatori, hem de fer un manifest i això, 

paral·lelament ens obliga des de l’ajuntament a continuar oferint activitats, 

informacions, el que convingui, perquè el que es necessita és educació i treballar en la 

prevenció i treballar en evitar que això es mantingui com una xacra.  
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Des de la CUP recolzarem qualsevol acció de lluita contra la violència masclista, entre 

altres coses aquest manifests evidentment. 

Tal i com esmenta el manifest, cal seguir treballant activament, des de les 

administracions, per la igualtat efectiva entre dones i homes. Esperem que així sigui i 

que aquest equip de govern doni un bon impuls a les polítiques d’igualtat, en concret, 

reforçant l’àrea de polítiques d’igualtat i treballant transversalment amb totes les àrees 

de l’Ajuntament. 

Així doncs esperem que es revisi el Pla d’Igualtat Municipal de Gènere, tal i com 

s’esmenta al PAM i s’adapti a la legislació vigent el protocol d’actuació en violència 

masclista i animem  a fer un bon treball als centres educatius, entitats ciutadanes i altres 

agents socials per a una bona prevenció i sensibilització envers aquesta problemàtica 

social, encara vigent i arrelada al nostre territori. 

En el dictamen, on posa “ ..a Catalunya han mort 6 dones... “ jo diria “han estat 

assassinades 6 dones “. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Ens agradaria tenir un petit somni, que potser l’últim novembre d’aquesta legislatura 

aquesta moció no fes falta, això seria senyal que hem acabat amb això. És utòpic però 

com és utòpic crec que no hem de baixar la guàrdia. Estic molt d’acord amb la moció 

que ha llegit la Sra. Grau i ens adherirem.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Com sempre des del nostre grup només recolzem les mocions institucionals i penso que 

les mocions institucionals ja ho diuen tot sobre el posicionament de l’ajuntament i no es 

pot afegir res més.  

Aquesta vegada pren encara més consideració perquè ens ha tocat més d’aprop encara 

donat que  una persona vinculada a la Garriga ha estat assassinada per violència de 

gènere per la qual cosa aquest manifest pren més consciència i ja sabeu que no 

m’agrada celebrar “els dies internacionals  de ...” que  crec que el dia internacional 

contra la violència de gènere hauria de ser cada dia, els 365 dies . 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 
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Votarem clarament a favor. Algun any hem expressat que potser el to no era el més 

adient en els manifest  que es presentava, en aquest cas creiem que està força bé, el 

podem subscriure plenament. Crec que en la seva elaboració han intervingut més 

entitats i per tant té més consens i és més el que nosaltres creiem que ha de ser un 

manifest per continuar reclamant la lluita contra aquesta lacra social. 

No ens podem quedar només amb el manifest , la intervenció de la Sra. Dachs ha estat 

molt clara i concisa. Ella ha reclamat una sèrie d’accions concretes municipals. Les 

declaracions estan bé, s’han de fer, és una manera d’estendre més la problemàtica a la 

societat, de que no es perdi el fil, de què es sàpiga que el problema continua i que fins i 

tot pot tenir un cert repunt. Crec que a nivell municipal hem de donar un pas endavant i 

ens hem de plantejar fer accions divulgatives a nivell dels instituts, per exemple, crec 

que és un lloc clau on s’ha de tractar aquesta problemàtica i des de l’ajuntament, sense 

haver d’inventar la sopa d’all, avui dia ja existeixen recursos i només es tracta de posar-

los el màxim a disposició dels instituts o d’insistir perquè hi participin al màxim en totes 

aquestes activitats que estan planejades des d’altres institucions. En aquest sentit es 

comentava de revisar el protocol d’actuació, per tant sumant-nos a què quan hagi una 

mena de convocatòria de la comissió de participació que seria la que podria ser més 

adient en aquest sentit. Potser algun dia l’hi haurem de canviar el nom a la comissió de 

participació perquè hi tractem molts temes que no són específicament de participació, 

sinó que sembla més un calaix de sastre.  

En tot cas demanar-vos que en parlem de quines accions concretes fer. Aquí hi ha gent 

que pot tenir molt bones idees perquè fins i tot treballa en aquest àmbit i pot ajudar molt 

a fer realitat una sèrie d’accions que ajudin el municipi a no haver de viure situacions 

com la que  hem viscut aquest any, que ens ha atacat directament. 

Alegrar-nos molt del que s’ha esmentat referent a que l’ajuntament  es personi com a 

acusació particular  a petició del grup de la CUP. Petició per altra banda molt encertada. 

Crec que és un abona noticia i una bona decisió de l’equip de govern.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Volia dir que penso que el que ha dit la Sra. Dachs és molt important. En els atesos, i no 

votarem en contra d’aquesta moció per això, en comptes de posar víctimes  seria més 

adient posar assassinades. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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No m’ha deixat dir-ho. Volia dir que recollíem la correcció feta per la Sra. Dachs .No 

tenim cap problema a posar que han estat assassinades, perquè és cert,. Per tant 

corregirem la moció i usarem la terminologia assassinat. 

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

 

«Adhesió al Manifest Institucional del 25 de novembre: Dia Internacional per l’eradicació 

de la violència vers les dones. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Igualtat. Salut i Cooperació. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que al 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre 

com el DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIO DE LA VIOLENCIA VERS LES 

DONES. 

 

Vist que l’Ajuntament de La Garriga fa uns anys que realitza activitats per conscienciar la 

ciutadania envers el que suposa una greu vulneració dels drets humans de les dones i les nenes 

arreu del mon. 

 

Vist que enguany, i fins a la data d’avui, han assassinat a Catalunya 6 dones víctimes de la 

violència masclista. 

 

Vist que per això, cal seguir treballant i invertint esforços en la prevenció, en la detecció i en 

l’atenció de les víctimes de la violència de gènere. 

 

Vist que Des de la Diputació de Barcelona s’impulsa una campanya que tracta de visibilitzar la 

violència masclista, que impacta de manera molt preocupant entre el jovent. La campanya posa 

a l’abast dels ajuntaments catalans diversos materials per tal de facilitar la tasca de difusió entre 

la ciutadania.  

 

Vist que la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis i 

l’Associació Catalana de Municipis, han elaborat un manifest institucional. 



 

p.o. 18/11/2015 
 

90 

 

Vist l’informe de la Tècnica d’Igualtat amb la conformitat de la Regidora d’Igualtat, Salut i 

Cooperació. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adhesió al Manifest Institucional del 25 de novembre: Dia Internacional per a 

l’eradicació de la violència vers les dones. 

 

Segon.- Donar compte del  present acord a la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, 

la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis 

 

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

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

16. Moció  institucional sobre la supressió de la taquilla de l’estació de RENFE de la 

Garriga.  

 

Vist que el col·lectiu Perquè No Ens Fotin el Tren, ha presentat comunicats amb diferents 

reclamacions a Renfe pel deteriorament de la línia de Rodalies 3. 

 

Vist que a principis del mes de Novembre, Renfe va decidir sense previ avís a l’Ajuntament de 

la Garriga, l’eliminació de la taquilla de venda de bitllets a l’estació de la Garriga de Rodalies 3. 

  

Vist que la eliminació de la venda per taquilla a la Garriga suposa deixar sense servei una de les 

estacions més importants i amb més afluència de viatgers de la línia R3. A partir d’ara, no es 

podrà reclamar de forma immediata la devolució Xpress que els usuaris i usuàries es guanyen a 

pols perdent un temps superior a 15 minuts de demora en els seus trajectes; s’haurà de seguir el 
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laberíntic, lent i incert procés de reclamació per internet.  

 

Vist que les màquines d’auto venda no garanteixen l’accessibilitat a la compra de bitllets per a 

tothom, ja no hi haurà cap tipus d’assistència per comprar el bitllets, no es podran canviar 

bitllets defectuosos ni adquirir determinats títols especials.  

 

Vist que amb la eliminació d’aquest servei els usuaris perdrem la ja escassa informació que 

s’oferia a l’estació.  

 

Vist que la eliminació d’aquest servei suposa seguir amb el desmantellament tenaç i progressiu 

de les precàries instal·lacions i serveis de la xarxa de Rodalies de Catalunya i sobretot en 

aquesta línia de Rodalies 3, en comptes de fer les inversions i millores pactades entre les 

administracions públiques i que havien de suposar que, abans del mes de juny estigués redactat 

un projecte de millores i desdoblament d’aquesta línia.  

 

Vist que la eliminació de la venda directa de bitllets a la Garriga, no és la primera i se suma a la 

eliminació de la venda a les taquilles de les estacions de Balenyà i d’altres, de forma que només 

6 de les 20 estacions entre els trams de la Garriga a Puigcerdà disposen de venda directa a 

taquilla. 

 

Vist que hi ha diversos col·lectius com la plataforma Perquè No ens Fotin el Tren, la plataforma 

pels Trens Dignes de l’Ebre o la Mesa per la Defensa del Transport Públic, entre d’altres que 

estan fent una gran tasca per demanar un servei òptim i en les mateixes condicions per a tots els 

usuaris i usuàries de totes les línies de Rodalies 3.  

 

Vist l’augment desmesurat de les tarifes del servei de rodalies que han afectat a tots els usuaris i 

usuàries per igual tot i que el servei de Rodalies 3 no ha patit millores i seguim empitjorant els 

nostres serveis.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Reclamar al Ministerio de Fomento i al Govern de la Generalitat, la no eliminació del 
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servei de venda a taquilla de l’estació de la Garriga i restituir el servei de venda a taquilla de 

l’estació de Balenyà.  

 

Segon. Instar al Ministerio de Fomento que iniciï amb la major brevetat el projecte de 

desdoblament de la Línia Rodalies 3 en el tram des de la Garriga a Montcada i estudiar el 

projecte de desdoblar la resta de la línia.  

 

Tercer. Difondre i recolzar totes les activitats reivindicatives de les diferents plataformes 

ciutadanes que defensen la millora de la línia de Rodalies 3. 

 

Quart. Traslladar aquests acords al Ministerio de Fomento, al Departament d’Obres Públiques i 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,  a totes les formacions polítiques del Parlament 

de Catalunya, als Consells Comarcals del Vallès Oriental, Osona, Vallès Occidental i 

Barcelonès i Hospitalet on circula la línia de Rodalies 3, així com als Ajuntaments on té aturada 

actualment la línia de Rodalies 3 i a les Plataformes Perquè No Ens Fotin el Tren i la Mesa per 

la Defensa del Transport Públic. 

 

Cinquè. Traslladar aquest acord a la direcció de Renfe i a ADIF. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta moció l’hem fet institucional perquè totes les formacions polítiques hem volgut 

que sigui des de l’ajuntament, institucionalment, que aquesta moció es redacti, es 

llegeixi, es voti i s’aprovi. 

Aquesta moció surt d’una petició en ferm que se’ns va fer des del col·lectiu “Perquè no 

ens fotin el tren” . Ens van presentar un escrit en què manifestaven la situació que havia 

provocat el fet del tancament de la taquilla on es venien els bitllets de l’estació de la 

Garriga, els varem dir que la faríem extensiva a la resta de formacions polítiques i vam 

decidir tractar-ho com una moció.  

El que hem fet és donar al seu escrit forma de moció . Volem agrair públicament al Sr. 

Àlex Valiente que és qui ha redactat el contingut de l’escrit en forma de  moció. 
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Procediré a llegir-ne els acords perquè crec que els atesos els tenim tots més que clars. 

Tots tenim clar que tenim una R3 que cada dia ens fa ser més ciutadans de segona o de 

tercera categoria vers altres territoris del país i de l’Estat Espanyol, que és un greuge 

que patim reiteradament els veïns i veïnes de tota aquesta zona que necessitem de tota 

aquesta infraestructura ferroviària per desplaçar-nos i que tenim ganes de dir ja n’hi ha 

prou! i seguir lluitant per no perdre ni un dels serveis més que, malauradament dolents, 

tenim, però no en perdem cap més.  

A l’ajuntament ens varem assabentar del tancament de la taquilla pel twitter d’usuaris 

de l’R3, és a dir no hi va haver tampoc cap notificació oficial en aquest sentit. Per tot 

plegat, pel que està passant en aquesta R3 que és ja un “delicte” podríem dir, proposem:  

Primer. Reclamar al Ministerio de Fomento i al Govern de la Generalitat, la no 

eliminació del servei de venda a taquilla de l’estació de la Garriga i restituir el servei 

de venda a taquilla de l’estació de Balenyà.  

Segon. Instar al Ministerio de Fomento que iniciï amb la major brevetat el projecte de 

desdoblament de la Línia Rodalies 3 en el tram des de la Garriga a Montcada i estudiar 

el projecte de desdoblar la resta de la línia.  

Tercer. Difondre i recolzar totes les activitats reivindicatives de les diferents 

plataformes ciutadanes que defensen la millora de la línia de Rodalies 3. 

Quart. Traslladar aquests acords al Ministerio de Fomento, al Departament d’Obres 

Públiques i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,  a totes les formacions 

polítiques del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals del Vallès Oriental, 

Osona, Vallès Occidental i Barcelonès i Hospitalet on circula la línia de Rodalies 3, 

així com als Ajuntaments on té aturada actualment la línia de Rodalies 3 i a les 

Plataformes Perquè No Ens Fotin el Tren i la Mesa per la Defensa del Transport 

Públic. 

Cinquè. Traslladar aquest acord a la direcció de Renfe i a ADIF. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord ERC+AM: 

Des d’Acord i ERC no podem fer res més que adherir-nos a aquesta moció institucional 

a més amb el ple convenciment que, així com en altres temes de manera reiterada anem 

portant mocions, reclamacions o precs , en el tema del tren no podem deixar de fer-ho i 

ho hem de fer per totes les raons en les quals ens tenen de desavantatge, ens 

desacrediten com a ciutadans i ens deixen en total desigualtat per les necessitats del 

nostre municipi . 
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Ens varem queixar pels passos a nivell, ens queixem pel desdoblament, ens queixem 

perquè ens tanquen les taquilles, ens queixarem per tot el que calgui, fins que es cansin 

de nosaltres i ens facin cas i si cal que ens unim tots els municipis que estem penjats a 

l’R3 ho haurem de fer i a partir d’aquí fer una pressió que realment sigui efectiva i que 

ens escoltin. 

La iniciativa ciutadana, fa molta força actualment amb les xarxes socials i ens toca als 

municipis, amb aquest posicionaments institucionals recolzar-les i treballar des del 

nostre posicionament perquè siguin efectives. Res més, gràcies.  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

No tenim res a dir ja que la moció institucional ja exposa el que nosaltres pensem 

envers el maltracta a la línia R3 de rodalies. Esperem que les mesures de pressió 

ciutadana, en aquest cas amb el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”  i institucional, 

que hem de seguir activant, serveixin per la millora del seu funcionament. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Res més a afegir al que ja s’ha dit . No hi ha res més a dir, aquesta línia necessita 

millores, nosaltres al ple passat ja varem presentar una moció sobre el tema i podríem 

presentar moltes, una per ple. Hem de ser insistents, perseverants  i no baixar la guàrdia. 

Aquesta línia s’ha de desdoblar i ha de recuperar la qualitat que ha de tenir una línia 

veritablement de rodalies. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Tampoc afegiré res més, només comentaré dues coses, la primera és que estem pagant el 

mateix preu que altres usuaris que tenen una línia molt millor que l’R3 i en segon lloc 

que a diferencia d’altres mocions crec que és molt important que aquesta s’aprovi a 

altres ajuntaments . Tots sabem que els nostres partits polítics ens envien mocions que 

has de portar al plenari perquè ells tu diuen, nosaltres no som partidaris d’això, però en 

el cas d’aquesta moció penso que hem de fer entre tots pressió als nostres partits polítics 

perquè s’aprovi a altres ajuntaments perquè sinó quedarà en un plec de paper del 

Ministro de Fomento de torn  i no ens faran ni cas, per això crec que aquesta vegada bé 

s’ho val que fem pressió als nostres partits polítics.  

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 



 

p.o. 18/11/2015 
 

95 

La moció institucional que hem adoptat a demanda del col·lectiu “Perquè no ens fotin el 

tren”  és molt exhaustiva i explica molt bé la situació en què ens deixa aquest tancament 

del servei de venda directa de bitllets. 

Simplement voldria destacar dues coses que em semblen especialment lamentables. Una 

d’elles és que aquí queda recollit d’una manera genèrica  el fet que no es podran 

adquirir alguns títols especials. Però jo crec que hi ha un que és més delicat el fet que no 

es pugui renovar, que són les targes daurades. Pensem que sobretot el col·lectiu de la 

gent gran i també els discapacitats, que són els que tenen accés a les targes daurades, 

se’ls posa en una situació complicada pel fet de no poder renovar-la i vol dir que ho han 

de fer en un altre municipi o en una altra situació, cosa que trobo especialment greu.  

Però a mes a més hem visualitzat una cosa que ha aparegut al tren, els que som usuaris 

de cada dia del tren hem vist que simultàniament a l’eliminació d’aquest servei de venda 

directa han aparegut en aquesta línia, diàriament, cada dia i en cada tren, vigilants d’una 

empresa de vigilància  privada, que ja hi eren, però en aquest cas amb gossos amb 

morrió dalt del tren. Jo algun dia he anat amb escoles i ha estat veritablement impactant 

veure amb els nens que pujàvem en un tren, un servei públic, i ens trobàvem 

directament un gos subjectat per un vigilant.  

Sembla ser que la RENFE, no és que ja no ens tracti com a usuaris d’un servei públic, 

no ens tracta ja ni com a clients, cosa que podria ser discutible, perquè en el fons som 

usuaris d’un servei públic, sinó que sembla que en aquest cas ja ens comença a tractar 

com a sospitosos de no pagar, sospitosos de crear conflictes en el tren. Ho trobo molt 

greu. Segurament els diners que s’han estalviat en el servei directe l’estan utilitzant per 

pagar això, ho hem de dir en veu alta perquè trobo que és una manera de veure un servei 

públic absolutament lamentable i per tant ens adherim i amb moltes ganes.  

Reclamem a més a més que continuem donant suport a entitats com aquesta de “Perquè 

no ens fotin el tren”, que fan aquesta bona tasca en nom de tots.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Dir-los que el proper divendres al matí tinc una reunió amb el servei d’infraestructures 

de la Generalitat i amb RENFE. Una reunió que arrel del tancament de la taquilla vaig 
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demanar i que finalment farem, si res canvia, aquest divendres al matí i ja els 

informarem de com ha anat aquesta reunió.  

 

17. Adhesió a la moció de l’AMI i l’ACM, de suport a la resolució 1/XI del Parlament de 

Catalunya.  

 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la 

següent 

 

RESOLUCIÓ 

 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 

passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces 

parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una 

àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent 

no subordinat. 

 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat 

català independent en forma de república. 

 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 

participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 

catalana.  

 

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per 

fer efectives aquestes declaracions. 

 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta 

dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 

 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 

constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 

espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular 

del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la 
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sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 

poble en referèndum, entre altres sentències. 

 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 

procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i 

pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 

participació oberta, activa i integradora. 

 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o 

els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 

fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 

com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 

efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i 

acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la 

comunitat internacional. 

 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals 

afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments 

bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica 

aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es 

garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 

d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 

mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, 

el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 

24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que 

en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats 
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familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu 

el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars 

afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 

normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el 

cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació 

d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos 

de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 

l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 

(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar 

exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del 

Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així 

mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 

econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 

nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 

part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 

qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 

impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 

s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les 

competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 

educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 

consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest 

recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la 

plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 

administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 

comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns 

articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que 
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fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel 

dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 

impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 

textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni 

europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets 

Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 

actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 

fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 

catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 

eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 

27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la 

Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control 

del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 

futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 

nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit 

pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 

govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la 

càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 

estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 

d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes 

d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o 
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superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les 

inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu 

del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 

que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 

d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i 

contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 

màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. 

Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament 

dedicats al pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 

govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 

responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 

pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 

Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de 

plantejaments amb la cambra catalana.  

 

Per aquest motiu els grups municipals es proposa al ple de l’ajuntament de la Garriga l’adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de la Garriga  a la resolució 1/XI del 

Parlament de Catalunya.  

 

Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 

president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 

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

 

INTERVENCIONS  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Demanem l’adhesió a la moció que han preparat les dues entitats municipalistes de les 

que l’ajuntament de la Garriga n’és membre, com és l’associació de municipis per la 

independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Aquestes entitats ens han demanat que el ple de la Garriga es sumi al recolzament 

d’aquesta moció que es va aprovar el passat  9 de novembre al Parlament de Catalunya i 

que constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de 

setembre es basa en una majoria d’escons de la forces parlamentàries que tenen 

l’objectiu que Catalunya esdevingui un Estat independent. Resumint:  que el Parlament 

de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un Estat Català 

independent en forma de república que proclama l’obertura  d’un procés constituent 

ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 

constitució catalana.  

Que insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes 

declaracions i que s’iniciï en el termini màxim de 30 dies la tramitació de les lleis del 

procés constituent de la Seguretat Social i de Hisenda Pública.  

Resumint, el que també ve a dir aquesta moció és que la mesura que haurà d’aplicar en 

els annexes d’aquest futur govern han d’estar destinades a blindar drets fonamentals 

afectats per decisions de les institucions de l’Estat Espanyol. Com el dret de lluitar 

contra la pobresa energètica, dret a l’habitatge, a la sanitat, a l’educació a la garantia de 

les llibertats públiques, a protegir les plenes competències de les administracions locals 

a donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, al dret a 

l’avortament, al finançament d’un pla social de finançament i gestió de deute. Per tot 

això el que es proposa al ple de l’ajuntament de la Garriga és l’adopció dels següents 

acords:  Primer.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de la Garriga  a la resolució 

1/XI del Parlament de Catalunya.  Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als 

grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM). 

Queda a la consideració de cadascuna de les formacions polítiques. Començant pel 

nostre grup dir-los que nosaltres amb aquest acord volem que des del consistoris es doni 

recolzament a aquesta resolució com a primera estructura d’Estat que som i que volem 

continuar sent els ajuntaments. El nostre grup donarà recolzament a aquesta moció.    
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Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Per part del nostre grup per descomptat que donarem suport a aquesta moció amb molta 

il·lusió entre altres coses perquè quan vam manifestar que acceptàvem el càrrec de 

regidors de l’ajuntament de la Garriga tots quatre regidors però a més molts altres 

d’aquest consistori, varem llegir una declaració d’aquestes mateixes associacions on 

explicàvem el perquè acceptàvem l’acte. A més a més, també amb molta il·lusió, quan 

vam crear la nostra associació que va coaligada amb ERC, ho vam fer amb una crida a 

ajudar a què el nostre municipi pogués ajudar a convertir l’objectiu de la independència 

del nostre país amb tot l’èmfasi que poguéssim i per aquest motiu aquesta declaració del 

Parlament que recull totes les aspiracions que per iniciar i continuar aquest procés ens 

puguin portar fins al final desitjat, entre les quals  la discussió de la Constitució i la 

creació de lleis tant importants que ens han de portar a continuar el procés. Si convé 

s’han de posar en consideració les decisions del Tribunal Constitucional que ens està 

limitant diàriament en la tasca rutinària del govern, i evidentment en el final del procés, 

per descomptat això ens porta a votar afirmativament amb tota la nostra intenció aquesta 

moció. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Bona nit a tothom. Gràcies. En primer lloc, cal felicitar-nos per la iniciativa, per situar 

el món municipal al costat del Parlament i per aquest camí emprés tal i com han explicat 

ja la senyora alcaldessa i el regidor Sr. Marco. Crec que no es pot d'entendre pas d'una 

altra manera: no estem parlant d'agents aïllats que actuen pel seu compte, sinó que 

estem en un procés d'avenç en l'alliberament nacional, l'avenç cap a la independència, 

d'aquesta part del nostre país, és un esforç col·lectiu que interpel·la tots els agents 

socials, polítics i cívics que conformen el nostre teixit. 

Ajuntaments, Parlament, societat civil, partits polítics, moviments socials no només són 

el nervi, sinó que són la raó de ser, alhora i en cada un dels casos, en aquest camí de 

construcció de les sobiranies col·lectives que, finalment!, sembla que hem emprès de 

forma inequívoca. 

Per tant, hi insisteixo, cal celebrar, que els Ajuntaments, emprenguin explícitament el 

camí destituent del règim espanyol del 78, per bastir un nou marc sobirà a Catalunya, i 

que, a més, encarant l'emergència social nascuda d'una de les principals cares d'aquesta 

triple crisi que vivim, sobretot agreujada ara amb l’aspecte dels refugiats, que en el fons 

forma part de la mateixa arrel d’aquesta crisi.  
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Només ens queda afegir que esperem que la determinació en l'acompliment d'aquesta 

resolució, i les que calgui fer, a mig termini, sigui ferma per part de tots els agents que 

se'n senten i que es declaren, interpel·lats, sense perjudici de l'amenaça repressiva per 

part de la deslegitimada legalitat espanyola, que hi serà i segurament el compliment 

efectiu d’alguna cosa no gaire maca , i que no s'abandoni en cap cas el compromís (per 

part de tots aquells que s'hi han compromès) de construir aquest nou marc de llibertat i 

sobirania política per a Catalunya. Votarem a favor. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quamdiu etiam furor iste tuus 

nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?. Fins quan, Catilina, 

abusaràs de la nostra paciència ?. Fins quan aquesta bogeria teva continuarà rient-se de 

nosaltres ?. Fins quan aquesta desenfrenada audàcia teva durarà?. Aquestes tres 

primeres frases de les Catilinarie de Cicerone dedicades per Marco Tullio Cicerone al 

senador Catilina anaven en la línia d’abortar un cop d’Estat  fa gairebé 2.000 anys. 

Aquesta resolució que avui han portat a aquest plenari la qualifiquem com el 

desafiament més gran en democràcia que hem tingut a Espanya en els darrers 34 anys i 

explicaré per què . Aquesta resolució el que diu és que els governants no estaran 

subjectes a les lleis, que els governants elegiran quines lleis els agraden i quines no, que 

aquells governants que ens obliguen a pagar impostos, que ens obliguen a complir amb 

la seva normativa, ells, han aprovat una resolució al Parlament que els diu que ells no 

han de complir la llei, que ja diran quines compliran i quines no.  

Això té poc sentit, perquè vostès no han estat capaços de convèncer una majoria. Vostès 

van qualificar les eleccions del 27 de setembre com unes eleccions plebiscitàries i els 

plebiscits en democràcia no existeixen, però bé, volien comptar vots. Van comptar vots i 

saben què va passar?. Que vostès han perdut. Vostès han perdut en número de vots . 

Vostès tenen un 47,7 %  de vots. Han perdut . No és que ho digui l’Ángel Guillén que 

no han guanyat, o que ho digui el Sr. Albert Rivera, o que ho digui la Sra. Inés 

Arrimades, el Sr. Iceta o el Sr. Rabell, per canviar una mica de color polític, és que els 

ho va dir el Sr. Baños de la CUP . 

El Sr. Baños, la mateixa nit electoral va dir hem perdut el plebiscit,  jo crec que queda 

evident. El Sr. Mas va dir que volia majories grans tan en escons com en vots i és 

evident que no ha estat així. 
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Vostès no respecten les regles democràtiques, no respecten amb aquesta resolució ni la 

Constitució, ni l’Estatut d’Autonomia ni el propi reglament del Parlament i tinc seriosos 

dubtes de que respectin el reglament de l’ajuntament. Vostès ja no respecten ni el que es 

van autoimposar!. Vostès van dir que necessitaven guanyar el plebiscit per majoria  de 

vots i no ha estat així i ara resulta que volen declarar la independència!. Això és una 

bogeria i ho és perquè tot i que vostès tenen una majoria d’escons producte d’una llei 

electoral que els sobrerrepresenta , no tenen escons ni per canviar una coma dels títols 

més importants de l’Estatut. No tenen  una majoria qualificada i volen declarar la 

independència?. Això com diu un tango molt famós “ es una falta de respeto i un 

atropello a la razón” . És una falta de respecte a tota aquella gent que ha lluitat perquè 

tinguem democràcia en aquest país i és una falta de respecte a tota la gent que ha lluitat 

perquè tinguem un Parlament, perquè tinguem un ajuntament democràtic avui, perquè 

els propis governants estiguin sotmesos a lleis democràtiques, no a les que els dóna la 

gana i és una manca de respecte i un atropello a la razón  perquè vostès estan posant, 

amb això, en perill el nostre autogovern, vostès estan tensant la corda per posar en perill 

el nostre autogovern que tant ens ha costat. 

Tornem a les majories, no és que no hagin convençut a la majoria de catalans, es que no 

s’han convençut ni a vostès. Solament falta veure l’article que va escriure el Sr. Mas-

Colell el dilluns. Només va  faltar veure el Sr. Francesc Homs ahir dient que no tenien 

majoria suficient per acabar el procés. Només va faltar veure al Sr. Fernández Teixidor 

dimitir ahir dels seus càrrecs de Convergència.  

Però saben una cosa?, n’estic ben segur que dins de CiU de la Garriga n’hi ha que 

pensen el mateix, no ho diran, ja sé que no ho diran, però pensen el mateix, que no van 

enlloc, que amb la CUP i amb aquesta resolució s’han passat de frenada. No ho podran 

dir, però estic convençut que ho pensen. 

El problema és que vostès s’han equivocat. S’han equivocat de segle i de lloc. Estem al 

segle XXI i a la Unió Europea. I la Unió Europea és l’espai de llibertat i de drets més 

important que hem tingut, jo diria, que fins i tot a la història de la humanitat, per molt 

grandiloqüent que quedi. A la Unió Europea, ho sento pels companys de la CUP, la 

desobediència no funciona, la desobediència no és benvinguda.  

Vaig acabant, Espanya cal reformar-la, clar que si. Però no trencar-la. Els catalans hem 

estat partícips al llarg de la història en els moments més transcendentals de reforma 

d’aquest país, des de la Constitució de Cadis de 1.812, la Primera República, la segona, 

la transició, l’últim govern de González, el primer d’Aznar i ens trobem en un moment 
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cabdal de la nostra història per transformar-la i crec que els catalans hem de ser-hi i hem 

d’aportar com hem aportat sempre.  

Diré una cosa que va dir la meva companya i amiga Inés Arrimades  la setmana passada 

al Parlament “estem més a prop de tenir un president del govern català i ex-veí de la 

Garriga, que no pas de la independència”.  Estem més a prop i n’estic ben segur. 

No votarem i vull que li quedi constància al Sr. secretari que no vull que se’m 

comptabilitzi el vot ni com abstenció. No votarem una resolució que està suspesa pel 

tribunal constitucional, no votarem una moció que atempta contra els principis bàsics de 

la democràcia i en conseqüència aquest regidor no participarà d’aquesta resolució 

totalment innecessària en un ajuntament. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Guillén si no participa a la votació no havia d’haver participat al debat de la moció, 

s’hauria d’haver aixecat i no haver introduït cap element al  debat. Ara, en aquest 

moment, vostè ha format part del debat de la moció i per tant si no vota el seu vot serà 

comptat com una abstenció perquè així ho diu el reglament, sinó voti en contra.  

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Jo no comptaré vots, ni comptaré diputats ni faré futurologia, perquè el barret de 

“pitoniso” me l’he deixat a casa. L’única cosa que faré és que crec que en aquest 

moment, no ho dic jo, em subscriuré a una de les frases que ha dit el company Ángel 

Guillén, el Sr. Francesc Homs ja va dir ahir textualment que no hi ha una majoria per 

poder acabar aquest procés i jo crec que en una situació de divisió de la societat no ens 

hi trobarem.  

Està clar que hem aprofitat la moció per posar unes mesures que ha de fer el proper 

govern de Catalunya, el Parlament de Catalunya i que s’han de tirar endavant, 

naturalment i les comparteixo totes i no m’estendré més . Simplement faré com la CUP 

va fer al Parlament de Catalunya i us diré un NO, però amable, calmat, tranquil. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Que em toqui intervenir al final, darrera del Sr. Guillén bàsicament, em posa en un 

problema i és que em destarota tot el meu discurs. Em despista, començo a fer-me 

anotacions, penso que li replicaré això directament, però després penso que ja ho faré al 

torn de rèplica .. en fi és una gran temptació.  
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En tot cas agafo una frase seva i diré que a mi m’agraden els desafiaments als Estats, 

referent a això que ha dir que era el desafiament més gran que s’havia fet mai a l’Estat 

Espanyol , si aquest és l’argument per votar a favor o en contra, desafiar a un Estat com 

l’Espanyol no sembla que sigui un argument contrari. 

M’he llegit amb molt carinyo aquest declaració, no només el que heu presentat aquí sinó 

també el que s’ha presentat al Parlament i diguem-ne que estic d’acord amb moltes de 

les coses que planteja, fins i tot amb el primer punt de la resolució que presentem aquí . 

Bàsicament el que es diu és que estem iniciant un procés constituent, no subordinat i 

això el que vol dir és que estem demanant la sobirania del poble català i en aquest punt 

no només jo com a regidor individual, com a Israel Molinero, sinó el meu grup polític 

ICV, estem completament d’acord. Nosaltres hem reivindicat la sobirania del poble 

català, és ell qui ha de decidir el seu futur i la seva vinculació amb l’Estat Espanyol i en 

aquest sentit em sembla que és una bona manera de començar . 

Aquí es fa una afirmació sobre el resultat que  penso no és incorrecte, és diu clarament 

que hi ha uns grups polítics favorables  a la independència, que tenen majoria en escons 

i després es diu que hi ha una amplia majoria  sobiranista en vots i escons i això és 

veritat, perquè hi ha forces polítiques com la que jo represento que també som 

sobiranistes. Per tant en aquest sentit i llegint-ho textualment no és incert. En això em 

sento còmode i sense cap tipus de problema.  

M’agrada molt el punt sisè, que reivindica a més a més que el Parlament de Catalunya 

és el dipositari d’aquesta sobirania del poble i que a més reclama que el Tribunal 

Constitucional ha quedat completament deslegitimat per opinar, fins i tot, sobre aquest 

procés i ho puc subscriure plenament.  

De tota aquest declaració nomé hi ha un punt amb  el que discrepo plenament, que és el 

segon. El segon punt, que diu textualment “. El Parlament de Catalunya declara 

solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de 

república”.  La frase final “ en forma de república” em sembla molt bé, però crec que 

es  fa un excés referent a la interpretació del resultat de les eleccions, es diu que s’ha de 

declarar un Estat independent i es diu, a més a més sense reclamar que hi hagi un 

referèndum. Podríem acceptar  que les eleccions que hem fet, realment són un procés 

plebiscitari, però és veritat que el resultat del plebiscit no permet tirar endavant un Estat 

independent sense refermar-ho per la via del referèndum i és aquí on discrepo d’aquesta 

declaració, però només és aquí.  

Per tant reclamant, a més a més que jo no represento a la força política “Catalunya Si 
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Que Es Pot”, sinó que aquí estic representant a ICV- EUiA, evidentment no puc votar 

favorablement aquesta declaració i el que faré és abstenir-me, primer perquè no estic 

d’acord amb el plantejament dels grups que s’oposen fermament. Crec que hi ha un 

camí entremig i com a persona que vull la independència de Catalunya penso que hem 

de ser capaços de reconduir aquesta situació i iniciar un procés constituent sense oblidar 

de què cal un referèndum per concloure aquest procés, de ser així jo hagués pogut votar 

fins i tot favorablement. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per al·lusions, no a mi, perquè jo no sóc el Sr. Francesc Homs, però si a les paraules, dir 

que les paraules no només són interpretables sinó que de vegades són malinterpretables 

o malinterpretades, per tant permeti’m només llegir el que va dir ahir el Sr. Homs. Va 

dir :« A Catalunya l’independentisme te una força molt important  però no suficient per 

imposar unilateralment les seves pròpies solucions, però tampoc és tan dèbil com 

alguns ho presenten, ni com per  prescindir d’aquest debat». És a dir les paraules tretes 

de context o malinterpretades poden dir una cosa i llegides en la seva totalitat en poden 

dir una altra i certament si ens quedem només amb els titulars de la premsa és el que 

han dit vostès, però caldria que llegissin l’entrevista sencera i veuran que no només no 

va per aquí sinó que fa referència, també, a que potser caldrà, com deia el Sr. Molinero, 

finalment referendarà al poble de Catalunya un cop fet tot aquest tràmit, al final a través 

de la Constitució o de l’element que es consideri oportú i que sigui el que finalment el 

poble de Catalunya vulgui.  Per tant tornar a posar la veu al poble per tal de prendre la 

decisió final, aquestes eren les paraules.  

Només dir també que no ens van deixar comptar vots, no ens van deixar fer un 

referèndum i per tant hem hagut de fer un plebiscit via  unes eleccions i hem hagut de 

comptar escons, si haguessin volgut que comptéssim vots ens haguessin permès  fer un 

referèndum i hauríem tingut el número de vots, de si i de no, però recordin que això ens 

ho va impedir l’Estat i hi van haver altres formacions polítiques que van recolzar 

aquesta prohibició de l’Estat Espanyol. 

En tot cas jo crec que el posicionament és clar per part de totes les formacions 

polítiques. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor d’Acord ERC+AM: 

El company Guillén ha fet un comentari sobre que aquest és un desafiament a la 
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democràcia de 34 anys enrere  i ens sembla que ens estàs posant a l’alçada de que va fer 

un tal teniente coronel Tejero a l’any 81. No sé si es referia a això o no , però sigui com 

sigui si hem de comparar un cop d’Estat amb unes eleccions democràtiques això ja seria 

l’últim !!. I pel que fa al referèndum, ostres! és que ho hem provat tot... jo penso que el 

referèndum el farem sobre la constitució i em sembla que ja ens valdrà. Si hem d’anar 

fent referèndums o intentant fer referèndums que a més a més es converteixen en  

“costellades”, cada dos anys, això no ho acabarem mai i es tracta d’acabar-ho. Farem 

una Constitució i la votarem i s’aprovarà o no s’aprovarà. Si no s’aprova doncs què hi 

farem  i si s’aprova ... Per un vot més de la majoria penso que els que guanyen, guanyen 

i els que perden, perden i ja està!. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

A mi també m’havia sobtat això del  desafiament, celebro la preocupació que té per 

l’autogovern català el Sr. Guillén. Tenint en compte que el seu partit pinta bastant que 

pot ser decisiu al govern d’Espanya sortit del 20 de desembre, a mi també em comença 

a preocupar bastant l’autogovern català i més si el seu partit és decisiu perquè tenint en 

compte que no té ni la consideració de nació per Catalunya , no sé en quins aspectes pot 

ajudar un partit, em temo que bastant recentralitzador, per dir-ho finament, (és un 

eufemisme), ni que ens espera a partir del 20 de desembre.  

Per altra banda la Unió Europea amb el tema dels drets humans molt obedient tampoc 

ho és.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Sr. Marco jo llegeixo literalment el que vostès diuen aquí a la resolució:  “que no es 

sotmetran a les  institucions de l’Estat Espanyol i no fer-ho bàsicament és no complir 

amb la legalitat. No és fer un cop d’Estat entrant amb una pistola i dicendo “ al suelo 

todo el mundo”. Simplement és no acatar les lleis i no obeir les institucions. Per mi això 

no és respectar la democràcia. 

Al Sr. Prims dir-li que no confongui la centralització, no sé on ha vist això al programa 

de Ciutadans, potser ho ha vist en una altra formació que es diu UPyD, que aquesta si 

volia recentralitzar coses, nosaltres no. Jo el convido a què es llegeixi el programa 

electoral amb el que anirem el 20 de desembre que és molt llarg, 300 pàgines, i no veurà 

cap mena de recentralització per cap lloc. Gràcies.  
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Això de les “costellades” no ho hem dit nosaltres, no ha sortit de la nostra boca, ha sortit 

d’un  altre partit polític, no hem estat nosaltres. El dia de les votacions del 9N s’ha 

qualificat de costellada.  

A més no hem dit un No opositor, rotund, hem dit un No tranquil. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

Responent al Sr. Marco i també en part a la intervenció de la Sra. alcaldessa jo sóc dels 

que creuen que no s’ha de dir “potser farem un referèndum”, sinó que  crec que el 

referèndum s’ha de fer.  

A més a mi l’argument aquest de què ja ho hem provat tot ... home! Això que s’ha fet 

ara al Parlament és un desafiament molt fort , fins ara no havíem fet iniciatives 

d’aquesta mena, en cap cas, per tant el que no hem provat és tirar endavant un 

referèndum desafiant l’Estat. Això no hem provat. Quan el 9N passat van decidir les 

forces polítiques que estàvem per la sobirania plantejar un referèndum va haver-hi un 

moment en què ens varem tirar enrere davant d’algunes pressions que no s’han aclarit 

mai i això va trencar el possible consens per una banda i ha creat determinades tensions 

en tot el procés.  

En fi jo crec que va ser desafortunat i no es va acabar de provar el tensionar més la 

corda. Jo crec que no es va fer. L’únic argument que hi ha, l’únic vàlid per dir que no ho 

poder fer és que sembla ser que no tenim el cens electoral d’alguns municipis, també he 

de dir que a les darreres eleccions municipals han canviat una mica la conjuntura, no és 

la mateixa que al 9N. No sóc capaç  ara de dir de quans municipis no es comptaria ara 

amb un cens electoral en aquests moments amb el recolzament dels ajuntaments.  Crec 

que la situació ja no és la del 9N. Per tant dir que no podem fer un referèndum crec que 

és haver desistit d’aquest tema creient que ja podem tirar pel dret, amb això no podem 

estar d’acord.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Donat que la senyora alcaldessa ha dit que no puc deixar de votar i que si no voto 

constarà com a abstenció, vull que consti en acta que jo no alçaré la mà al moment de la 

votació i que consti com a abstenció no sé si per imperatiu legal o reglamentari. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 Ha participat del debat, per tant ha de votar.  

 

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació: 

L’article  109 del ROF no permet el no votar. S’hauria d’haver aixecar a l’inici del 

debat i reincorporar-se després de la votació.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  13 vots a favor  (7CiU, 4 Acord ERC+AM, 2 C.U.P), 2 abstencions 

(1 C’s (*) i 1 ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (PSC-CP), dels 16 membres assistents, essent 17 

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

 

(*)De conformitat amb allò que estableix el Reglament d’Organització, Funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals en el seu article 100, al no pronunciar-se de forma expressa el Sr. 

Guillén (no votar ni a favor, ni en contra ni com abstenció) en el sentit del vot, i havent 

participat en la deliberació del punt, el seu vot ha d’entendre’s com d’abstenció. 

 

18. -  Informes de l’alcaldia  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest serà un punt fix de l’ordre del dia.  

Avui dir-los que a última hora se m’ha notificat per part dels serveis jurídics que 

inicialment s’ha admès a tràmit el contenciós contra el berenador de l’Artigassa. Per tant 

el tràmit legal continua, no tenim més informació, és tot just la notificació del jutjat, que 

ens ha arribat aquesta tarda.  

 

 

19. Mocions  

 

Moció que `presenten els grups municipals d’Acord+ERC, CiU, C.U.P- PA i ICV-EUiA-E 

sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica 

 

Exposició de motius 

 

El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010 

de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
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a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 

b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a l’art. 

252-4) 

 

Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 

 

El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de 

la vigència i aplicació de la normativa 

 

El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei 

22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya 

En aquesta llei: 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua, 

energia i gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures 

- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments 

bàsics per les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels serveis 

de subministrament d’aigua, electricitat o gas 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal 

constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat Decret   

 

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa 

Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el 

Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP 

promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost  

 

En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica 

 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics 

d’aigua, gas i electricitat 
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2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la 

concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 

 

3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de subministrament 

per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost 

dels consums mínims 

 

4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de 

garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3 

 

5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 

 

Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 

d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats 

amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18, i disposa de 5 

mesos per estudiar el recurs. 

 

En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat 

que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu 

demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per 

presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. 

Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent. 

 

Els grups municipals d’ACORD+ERC, CiU, la CUP i ICV, davant la gravetat que suposa aquest 

nou intent del govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les 

persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta 

MOCIÓ i demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els 

següents punts:  

 

1.- L'Ajuntament de la Garriga rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat espanyol en 

allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta 

endavant per pal·liar la pobresa energètica. 

2.- Instem el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que 

es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
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3.- L'Ajuntament de la Garriga donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 

29 de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de 

subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt 

notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen 

amb la prestació d’aquests serveis 

 

4.- Es traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu 

coneixement i efectes. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora de serveis interns (RH): 

Seguint amb el mateix sistema encara que no ho sembli, passarem de l’alta política a la 

vida quotidiana, però seguirem a la mateixa línia.  

En primer lloc agrair a tots els grups que tinguem aquesta oportunitat, perquè és molt 

maco poder-les presentar conjuntament, quan més millor, dóna més força i més entitat 

al que es presenta.  

Anem en la mateixa línia que ara parlàvem. Abans parlàvem d’un debat i ara, tot i que 

sigui més de vida quotidiana, crec que és el mateix debat. Estem a les mans d’un 

Govern Central que declara inconstitucional tot allò que ja ni valora i que alhora tampoc 

dóna cap alternativa. 

En aquest cas la moció que presentem els grups municipals d’ACOR-ERC, CiU, C.U.P 

i ICV-EUiA, és sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre 

pobresa energètica.  

El 23 de desembre de 2013 s’aprova un decret, pel qual es modifica la llei de consum de 

Catalunya, aquesta llei impedia entre altres coses, els talls de subministrament des de 

novembre fins a març, i obligava a negociar  el deute acumulat. El govern de l’Estat va 

presentar recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa va suposar la suspensió de la 

vigència i la aplicació d’aquesta llei.  

Per altra banda i a instancia de la PAH, de l’Aliança de  la pobresa energètica i de 

l’observatori DESC, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 

24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència a l’àmbit de 

l’habitatge i de la pobresa energètica provinents d’una ILP promoguda per aquestes 
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entitats. Aquesta llei és vigent des del mes d’agost passat i s’inclou un article amb les 

mesures per evitar la pobresa energètica a la que fèiem referència. En aquest passat mes 

d’octubre el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat 

presentat pel Govern de l’Estat sobre diferents articles d’aquesta llei 20/2014 relacionats 

amb la pobresa energètica i per altra banda en relació a la llei 24/2015 , el govern de 

l’Estat ha comunicat , és a dir ens ha advertit, a la Generalitat que considera també 

discutible la constitucionalitat dels seus articles . Per aquest motius els grups que hem 

anomenat abans, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat 

de derogar la legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de 

pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presentem aquesta moció i 

demanem que es debatin al ple d’aquesta corporació municipal, els següents puts:  

1.- L'Ajuntament de la Garriga rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat 

espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat 

de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. 

2.- Instem el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 

persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica. 

3.- L'Ajuntament de la Garriga donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 

24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les 

companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o 

apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici 

que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis 

4.- Es traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya 

per al seu coneixement i efectes. 

 Ho deixem a la seva consideració . Gràcies . 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La presentem conjuntament i per tant li donem recolzament. Des de l’ajuntament de la 

Garriga ens ho creiem  i comencem també a caminar al costat d’aquesta llei vigent, com 

deia la regidora, la 24/2015 i per aquest motiu ahir varem signar l’acord amb l’Il·lustre 

col·legi d’advocats del Vallès Oriental, per tal de tenir assessorament jurídic en temes 

d’habitatge, no només d’intermediació hipotecària sinó també en temes de lloguer, 

temes energètics. És a dir seguirem amb aquest compromís tal com es diu al  punt 3 dels 

acords. 
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Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Ràpidament, perquè l'àmplia coincidència en el Ple que fa que presentem conjuntament 

aquesta moció ja indica la línia general de les postures de la majoria dels diferents 

grups. 

Per començar, cal dir que aquesta és una moció prudent i de mínims. I que parteix d'una 

anàlisi necessària i essencial: que en aquest país (com a l'estat espanyol i com a gran 

part del sud d'Europa, per situar un marc territorial ampli però proper) hi ha una 

emergència social profunda derivada d'un model econòmic fonamentat en l'exclusió de 

capes cada vegada més àmplies de població; i segon, que amb l'arribada del fred, 

aquesta emergència s'accentua. 

Cal també fer un recordatori: una vegada més, la consecució i la garantia de l'existència 

dels drets de què (teòricament) hauríem de podem gaudir, ve precedida de dures i 

profundes lluites populars fonamentades en la desobediència que han culminat en una 

ILP, que el Parlament de Catalunya va aprovar amb l'oposició (abstenint-se en alguns 

punts concrets) del PP. I no per una graciosa concessió de les forces polítiques de cos 

present. 

Finalment, dues paradoxes. La primera: les entitats promotores de la ILP estan 

convençudes no només de la justícia de les mesures que demana la llei (lloguer social, 

segones oportunitats, garanties d'accés a subministraments, etc.), sinó de la seva 

constitucionalitat, avalada pels serveis jurídics del Parlament. La segona: ni tan sols els 

representants de l'espanyolisme radical, sempre amatents a qualsevol desviació 

mil·limètrica a la pàtria, ni tan sols aquests, deia, van trobar motius per bloquejar i 

impedir l'aplicació d'una llei raonada i raonable que pretén garantir drets fonamentals en 

situacions d'emergència. Repeteixo: drets fonamentals. 

Tristament, i més enllà de la tradicional fixació anticatalana del Partit Popular, que 

serveis sempre de comodí, hi ha també, hem de suposar una defensa clara d'interessos. 

D'interessos de classe, evidentment d’un partit que és capaç de concebre amnisties 

fiscals per evasors d’impostos i és incapaç d'admetre i permetre amnistiar les necessitats 

socials de tantes i tantes famílies per poder gaudir de calefacció i aigua calenta a 

l’hivern. Res més, gràcies. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Voldria separar conceptes, penso que aquesta moció té un bonic titular però darrera del 
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titular s’han d’explicar bé les coses. Jo separaria el decret llei 6/2013 i la llei 20/2014 

del que és l’ILP que es va aprovar i que està vigent que és la 24/2015 . El decret llei 

6/2013 es porta al Constitucional i es suspèn perquè envaeix competències  atorgades 

per la Unió Europea als Estats i d’aquí ve aquesta impugnació per part del govern. 

Després Esquerra Republicana al Parlament el que va fer és un “copiar i pegar” gairebé 

literal del decret 6/2013 per fer la llei 20/2014 i òbviament els hi posà en safata de plata 

al Govern del PP perquè tornés a anar al tribunal constitucional. 

Diferent va ser l’última llei que està en vigor i que crec hem de defensar perquè quan hi 

ha aquesta unanimitat, traient alguns punts que com ha dit el company Sr. Prims, el PP 

no va votar a favor, l’hem de defensar. 

Però tinguem en compte que aquesta llei de pobresa  energètica que va aprovar el 

Parlament, la llei 20/2014 va ser molt fortament criticada pel síndic de greuges i per 

totes les entitats del tercer sector, per poc ambiciosa, perquè l’únic que feia era que els 

deutes del rebuts de l’hivern, es pagarien  a l’estiu, però no solucionava el problema. De 

fet molt poques famílies es van acollir, jo tinc aquí les dades, són 895 famílies mentre 

que l’ajuntament de Barcelona va donar suport a 2.842, Càrites a 1.700 i 

proporcionalment jo diria que l’ajuntament de la Garriga ha donat més que no  la 

Generalitat.  

El que vull dir és que les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional eren poc ambicioses 

i han rebut moltes critiques del tercer sector. Una de les entitats que forma part 

d’aquesta mesa de l’aliança contra la pobresa energètica va ser molt dura al febrer de 

2015 contra el govern de la Generalitat  perquè no estava complint res del que s’havia 

acordat. 

Jo he trobat a faltar en aquesta moció  que s’instés la Generalitat dins de la llei que 

s’estava desenvolupant a que es comprometés amb els pagaments que havia de fer , a 

que el Sr. Felip Puig es comprometés a buscar solucions. 

Jo no puc defensar el Govern d’Espanya, perquè és un govern que no deixa legislar les 

comunitats autònomes però tampoc legisla, que no protegeix  les comunitats autònomes 

però que tampoc deixa protegir. 

Les  pugnes legals no serveixen per res, perquè hi ha gent desfavorida que no es 

beneficia i a la que se l’ha de donar suport. Jo estic, ara que hi ha una comissió bilateral 

Generalitat - Estat, pel tema de la llei 24/2015 perquè es busquin punts d’acord, punts 

d’unió. No podem passar un altre hivern en les mateixes condicions que el 2013/2014,. 

La nostra posició serà l’abstenció perquè creiem que al Parlament de Catalunya i al 
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Congrés dels Diputats podem fer força i el nostre partit la farà i per això ens abstindrem. 

Gràcies.   

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Nosaltres, tot i fer força al Parlament de Catalunya i al Govern de l’Estat també farem 

força a l’ajuntament de la Garriga i hi votarem a favor, però abans deixeu-me fer una 

prèvia, perquè hi ha hagut un comentari al  principi que m’ha molestat  de què no 

signem la moció conjuntament. Per qui no ho sàpiga dir que els partits polítics tenim 

fins el divendres al matí per presentar mocions  per aquest motiu si es presenten 

divendres al matí a nosaltres ens arriben a mig dia. Dijous al vespre  ja se’ns va dir que 

es presentaria aquesta moció, però jo no signaré cap moció sense haver-la presentat al 

meu partit polític . Ens afegim a la moció perquè creiem fermament què s’ha de 

defensar la normativa catalana sobre la pobresa energètica i no la vam signar perquè si 

se’ns passen les mocions el dijous al vespre és impossible que el divendres al matí 

tinguem un posicionament polític. Si ho volem fer entre tots, amb temps es pot fer tot el 

que vulguem. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo crec que ho hem de parlar a una reunió de portaveus, hem d’establir un altre 

mecanisme pel tema de les mocions. Que es puguin presentar fins el divendres a les 

dues del mig dia no vol dir que el dimarts o el divendres de la setmana anterior no 

s’hagin pogut presentar. Si es presentessin abans les tindríem en temps, en forma, 

podríem parlar-ho, debatre-ho i per tant penso que en una propera reunió de portaveus 

hem d’afrontar el tema dels timings a l’hora de presentar les mocions . Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

La lectura que faig de les declaracions del Sr. Guillén és que el Tribunal Constitucional 

ha tombat les lleis per poc ambicioses. Tots podem entendre que el Tribunal 

Constitucional no crec que estigui en la línia d’apreciar això. Penso que està molt clar 

per què  el Tribunal Constitucional ha tombat la llei.  Potser hi ha una guerra oberta pel 

que representa el Govern Català i per una altra cosa que ha apuntat el Sr. Prims i és que 

evidentment estem tocant determinats negocis. En el moment que fem una llei per evitar 

que el que no arriba a final de mes  deixi de pagar factures de gas o de llum, és evident 

que comencen a tremolar algunes companyies de gas i de llum i això a alguns , que són 
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els defensors d’aquestes companyies, no els agrada.  

Són dos motius que es sumen i no cal fer gaires apreciacions més, evidentment que una 

llei pot ser millor que l’altra. Podem estar d’acord en què algunes de les lleis no són 

prou ambicioses, però en tot  cas estic segur que això no té res a veure amb el fet que 

s’hagin tombat, que en el fons és el que motiva aquesta moció. Jo crec que molts dels 

que estem aquí, no només jo, estem convençuts i tenim clar que aquestes lleis no són 

prou ambicioses però són molt millors que les que tenim i per tant el que hem de 

reivindicar és que puguin tirar endavant i que no sigui per raons tan esotèriques com les 

que ha expressat el Tribunal Constitucional que no puguem tenir una llei a Catalunya 

per evitar que la gent pugui passar fred aquest hivern.  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Jo he dit que el Tribunal Constitucional tomba la llei perquè la figura “ del consumidor 

vulnerable” ve marcada per una directiva Europea i per tant la potestat la té l’Estat. És 

això el que he dit. 

Després he dit que la llei, no dic jo que sigui poc ambiciosa, ho va dir el senyor Síndic 

de Greuges, ho han dit totes les entitats del tercer sector i de fet algunes d’elles es 

queixen de què no s’ha cobrat i de què el Sr. Felip Puig no ha anat més endavant del que 

havia d’haver anat amb les elèctriques. No és una posició personal meva, sinó que són 

fets que es poden consultar a les hemeroteques. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC+AM, 2 C.U.P, 1 PSC-CP 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. 

 

 

20.  Renúncia del regidor del grup municipal de Solidaritat per la Independència (SI-

Solidaritat); Sr. Josep Oliveras i Cuquet  

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS  

 

Vist l’escrit de renuncia expressa al càrrec presentat el dia 6 de novembre de 2015 pels senyor 
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Josep Oliveras i Cuquet, del grup municipal Solidaritat per la Independència (SI-Solidaritat ), al 

càrrec de regidor que ocupava en aquest ajuntament des del dia 13 de juny de 2015, data en la 

qual va prendre possessió del càrrec, després de complir amb les obligacions imposades  per la 

Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

Atès que el següent candidat de la llista de Solidaritat per la Independència que va concórrer a 

les darreres eleccions municipals, és el Sr. Xavier Bernaldo Cararach, sent els números 2 de la 

llista. 

 

Vist que en cas de renúncia de regidors la vacant s’ha d’atribuir en els termes legals previstos a 

la Llei orgànica 5/85 de Règim Electoral General. 

 

Vist que procedeix donar-se per assabentat d’aquesta renúncia i declarar la vacant ocasionada 

pel regidor senyor Josep Oliveras i Cuquet del grup municipal Solidaritat per la Independència 

(SI-Solidaritat ),  que ara fa efectiva davant el Ple de l’Ajuntament. 

 

Atès allò que disposa l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les entitats Locals. 

 

Atès el contingut dels articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny del Règim 

Electoral General i posteriors modificacions, així com la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de 

la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE de 30 de 

juliol). 

 

Vist que s’ha donat compliment a la tramitació reglamentàriament establerta, i vist l’Informe de 

Secretaria de data 10 de novembre de 2015. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral 

General. 

— L’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

— L’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de 
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possessió de càrrecs o funcions públiques. 

— La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidor d’aquest Ajuntament, 

presentada pel Sr. Josep Oliveras i Cuquet , del grup municipal Solidaritat per la Independència 

(SI-Solidaritat). 

 

Segon. Posar els fets en coneixement de la Junta Electoral Central, als efectes previstos per 

l’article 182 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la previsió que sigui 

substituït  per la persona que legalment correspongui d’acord amb normativa electoral abans 

exposada. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per motius personals avui el Sr. Oliveras no ha pogut estar aquí, per tant el que li 

haguem de dir ja li direm en persona . No obstant ens ha escrit un WhatsApp, al grup de 

“regidors del plenari” que si em permeten llegiré : “Bona nit, recordeu votar a favor de 

l´ultim punt. Gràcies per totes le  bones estones. Seguiu fent tots bona feina. Ha estat un 

plaer. Ens veiem aviat, sort i una abraçada a tots, als indepes i als unionistes. “ Després 

ha abandonat el grup.  

 

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

aprova la proposta d’acord. 
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21. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que presenta el grup municipal de C’s la Garriga referent a la retransmissió dels Plens 

Municipals via streaming mitjançant el portal web municipal. 

 

Atès que al nostre programa electoral amb el que vam concórrer a les passades eleccions 

Municipals portàvem com un dels punts d'actuació proveir dels mitjans necessaris a 

l'Ajuntament per transmetre en streaming cadascun dels Plens apropant  d'aquesta manera, 

encara més, la política municipal a la ciutadania gràcies a l'ajuda de les noves tecnologies. 

Atès que no governem la Garriga però estem convençuts que com partit de l'oposició estem 

obligats a intentar col·laborar amb l'Equip de Govern en buscar punts d'acord entre les nostres 

propostes i les seves que millorin el nostre poble. 

 

Atès que creiem que com han fet altres ajuntaments de la comarca i porten fent molts més a 

altres contrades de Catalunya i resta d'Espanya, retransmetre el Ple Municipal per aquest canal 

és una eina de major transparència de la política municipal que en el nostre cas potenciaria una 

via més de retransmissió al que ja tenim actualment amb Ràdio Silenci. 

 

Atès que existeixen eines de programari lliure i també gratuïtes per poder dur a terme aquesta 

nova forma de comunicació amb la ciutadania. 

 

Per tots aquest motius formulem aquests precs: 

 

• Que l'Equip de Govern posi en marxa aquest canal de streaming oferint-lo via el portal 

web municipal dintre del primer trimestre de l'any vinent realitzant les proves 

necessàries per poder tenir-lo a ple funcionament la propera primavera. 

• · Que l'equip de Govern habiliti una partida pressupostaria per l'adquisició del material 

mínim per dur a terme aquesta activitat. 

• Que com ara succeeix amb els arxius d’àudio dels Plenaris retransmesos per Ràdio 

Silenci que són arxivats en un repositori, es faci el mateix amb l'enregistrament 

audiovisual dintre del portal web municipal per poder consultar-los per part de la 

ciutadania. 



 

p.o. 18/11/2015 
 

122 

• Que comptin amb el nostre grup municipal a l'hora de col·laborar en la posada en marxa 

del canal streaming de manera que busquem sinergies entre la nostra proposta, la 

d'altres grups municipals si fos el cas i la de l'Equip de Govern. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

L’altre dia vaig tenir una reunió curteta amb la Sra. Marrodán per aquest tema en la que 

em va dir que l’equip de govern ja i pensava fer-ho pel 2016 i bé col·laborem i ja ho 

anirem lligant. Nosaltres tenim mig  experts dins el partit que ens podran donar un cop 

de mà juntament amb els tècnics i estem totalment oberts a col·laborar-hi. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Per tant entenc que el prec es dóna per contestat.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Respondré per tal de poder informar per igual a la resta de regidors. Dins aquesta 

dinàmica d’implantació de les noves tecnologies a l’administració  local, al nostre 

municipi, una de les accions que volem emprendre el més aviat possible i que 

contemplem en aquest pressupost que els presentarem és la “video-acta” . La video-acta 

és aquest sistema que ens permetrà gravar de manera oficial la retransmissió dels 

plenaris i que va regulat dins el procediment administratiu que el fa oficial. 

En paral·lel estem treballant possibilitats que això es pugui difondre, és a dir també 

millorar dins la xarxa de comunicació perquè la difusió el plenari es pugui fer de 

manera immediata, simultània, tal i com es desenvolupa. 

A partir d’aquí li vull agrair la seva predisposició i la seva col·laboració per aportar tots 

els coneixements que puguin tenir i que seran ben recollits i agraïts. Gràcies.  

 

 

Prec sobre l'ampliació del sistema de tarifació social dels serveis municipals que demana el 

grup municipal d'ICV-EUiA 

 

Atès que durant els darrers anys es va començar a implantar un sistema de tarifació social en 



 

p.o. 18/11/2015 
 

123 

diversos serveis i equipaments municipals com l'escola bressol o l'EMAD. 

 

Atès que aquest sistema de tarifació social es va implantar, per una demanda inicial del nostre 

grup, però amb un ampli consens i amb una fructífera col·laboració entre govern i oposició. 

 

Atès que des d'ICV-EUiA sempre hem reclamat que la tarifació social s'ha d'estendre a d'altres 

equipaments i serveis i ha de contemplar uns barems que la facin encara més justa socialment.  

 

Demanem que: 

 

- Es torni a convocar la comissió de participació per parlar monogràficament de la tarifació 

social. 

 

- Que en l'ordre del dia d'aquesta reunió s'inclogui l'avaluació de la primera part 

d'implementació del sistema, el debat sobre la revisió del sistema, si s'escau, i l'extensió del 

sistema a d'altres serveis i equipaments.  

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Convocarem la comissió per començar a posar fil a l’agulla en temes de tarifació social 

i seguir pas a pas com ja varem començar a fer a l’anterior mandat. Tenim una tarifació 

social a l’escola bressol (EB) i a l’escola municipal d’art i disseny (EMAD), per seguir 

treballant en aquesta línia que també és voluntat de l’equip de govern.  

 

 

Prec sobre les jardineres del carrer Mina que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA 

 

Atès que al llarg de tota la vorera sud del carrer Mina, entre el Passeig i el carrer Banys, hi ha 

jardineres de ferro. 

 

Atès que aquestes jardineres no es recolzen directament sobre la vorera si no que resten una 

mica elevades recolzades sobre quatre potes curtes. 
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Atès que a causa de que el carrer té força pendent algunes de les jardineres no es recolzen 

correctament sobre el terra de la vorera. 

 

Atès que aquestes jardineres tenen un pes molt elevat i podrien causar molt mal si es tomben 

sobre un vianant. 

 

Demanem que: 

 

- Es busqui la millor solució per que les jardineres no puguin suposar cap risc pels vianants, que 

podria ser des de fixar-les a terra amb ciment a eliminar les potes per que es recolzin 

directament a terra 

 

- Si es considera que cap solució pot resoldre el problema que es substitueixin aquestes 

jardineres per d'altres noves que podrien ser del mateix model que les que hi ha en diversos 

carrers del municipi 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

De fet hem trobat una solució per fixar-les que en principi no és de les que vostè 

proposa, però l’hem trobada i en breu estaran fixades. 

 

 

Prec sobre la reunió de la comissió d'urbanisme monogràfica sobre mobilitat i millora de 

l’accessibilitat dels carrers que demana el grup municipal d'ICV-EUiA 

 

Atès que en el ple del mes de setembre, com a part de la resposta a un prec sobre el c. Samalús 

que presentava el nostre grup, l'equip de govern es va comprometre convocar una reunió de la 

comissió d'urbanisme monogràfica per parlar de mobilitat i accessibilitat. 

 

Atès que encara no ha estat convocada aquesta reunió que per al nostre grup té una certa 

urgència donat que pot condicionar el capítol d'inversions del pressupost. 

 

Atès que sobre les possibles inversions sobre aquest tema s'articulés un procés participatiu en 
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que la ciutadania pugui expressar la seva opinió. 

 

Atès que el nostre grup considera que hem d'avançar en l'establiment d'una més gran illa de 

vianants al centre, en la creació de camins escolars i en la millora de voreres que són clarament 

insuficients. 

 

Demanem que: 

 

- Es convoqui la comissió d'urbanisme monogràfica sobre mobilitat i accessibilitat, o bé 

d'immediat o com a màxim el mes de gener. En el segon cas demanem que l'equip de govern 

agafi el compromís de deixar una partida suficient en el capítol d'inversions del pressupost, per 

a poder executar accions  durant el 2016 per a millorar la mobilitat i l'accessibilitat. 

 

- L'equip de govern es comprometi a articular un procés de participació ciutadana que permeti 

prioritzar accions per afavorir la mobilitat sostenible i l'accessibilitat. 

 

INTERVENCIONS  

  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Li anuncio que serà més cap al gener, que ara, quan es convocarà aquesta comissió 

perquè ara amb el tema dels pressupostos i amb tot el calendari que tenim al davant de 

festes de Nadal, del pont de desembre, de les vacances, etc., és difícil. Per tant ja serà de 

cara al mes de gener quan convocarem aquest monogràfic per començar a treballar i a 

parlar de temes de mobilitat, agafant tot el municipi, de cap a peus i començant a 

repensar-ne si és possible trobar solucions de millora que estic convençuda que serà 

així.  

Avui mateix els hem fet entrega del avantprojecte de pressupostos i a la partida 

d’inversions ho poden veure. És la proposta de l’equip de govern, però òbviament com a 

proposta que és, està oberta a poder debatre-ho, a millorar-la i a canviar coses. Hi ha 

unes propostes, però hem de pensar que quan fem el tancament del pressupost al mes de 

març, el pressupost de l’any actual, del 2015 , hi haurà uns romanents que s’hauran 

d’incorporar al pressupost 2016. Per tant si al mes de gener hem començat a parlar 

d’aquest tema i trobem que hi ha alguna solució que requereix d’alguna inversió en 

aquest sentit, podem comprometre que part d’aquest romanent del 2016 podria anar cap 
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a aquesta inversió. Per tant penso que aquest escenari l’hem de contemplar  i el parlarem 

i el negociarem a les reunions de treball a les que ens trobarem per parlar-ne.  

Atenem el seu prec i poso aquesta possibilitat sobre la taula.   

En quant a articular un procés de participació ciutadana que permeti prioritzar accions 

de participació ciutadana que permeti prioritzar accions per afavorir la mobilitat 

sostenible i l'accessibilitat, parlem-ho també en aquestes comissions que treballarem, 

com ho farem per articular la participació ciutadana en aquests temes i per tant posem 

també sobre la taula com fer-ho. Prenem nota del prec i ens posem a treballar ara a 

principi del 2016. 

 

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E: 

 Ja hi comptava que seria al gener. 

 

 

Preguntes escrites 

No se’n presenten.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Al llarg del ple han anat dient que presentarien un prec d’urgència i haig de dir que 

legalment com a tal no existeix, però en el benentès que no volem que avui no es pugui 

parlar d’aquest tema al ple, si els sembla el presenten oral. Normalment oral només hi 

ha preguntes, però degut a l’excepcionalitat permetrem que la presentació es faci en 

forma de prec. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

En nom de totes les forces de l’oposició presentaré aquests prec, que hem redactat de 

manera conjunta. 

 

“Prec que presenten els grups municipals de la CUP, C’s, PSC, SI i ICV-EUiA per convocar 

d’urgència la comissió política de Territori i Sostenibilitat. 

 

Atès que l’Equip de Govern ha dut a terme el projecte de reurbanització d’un tram del carrer 

Calàbria, entre la plaça de l’Església i la carretera Nova. 
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Atès que, per la reurbanització d’aquest tram no s’ha convocat cap comissió política de Territori 

i Sostenibilitat i tampoc s’ha informat prèviament d’aquesta remodelació als grups de l’oposició 

per tal que poguessin donar-hi el seu punt de vista. 

 

Ates que aquesta setmana s’ha fet la presentació del projecte de reurbanització del carrer 

Calàbria, i que la convocatòria es va enviar com a recordatori a l’oposició a les 11 hores del 

matí del mateix dia. 

 

Atès que no s’ha fet partícip al poble de la Garriga, d’una modificació urbanística que afecta el 

dia a dia de les persones que hi viuen.  

 

Per tots aquest motius de rebuig al procés dut a terme per part de l’Equip de Govern formulem 

el següent prec: 

 

• Que es convoqui de forma urgent la comissió política de Territori i Sostenibilitat per 

tractar aquest tema i de parlar d’una possible redacció d’un Pla de Mobilitat conjunt per 

tot el municipi.  

 

• Iniciar un procés de treball on les diverses comissions polítiques tinguin en compte els 

diversos punts de vista de les forces polítiques de l’oposició, així com totes aquelles 

problemàtiques detectades per part de la ciutadania.” 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En primer lloc, dir-los que tenen raó. Però al  mateix temps dir que no hi ha hagut cap 

mala intenció ni cap afany d’amagar aquest projecte a cap dels grups polítics, només 

faltaria!. Ha estat tot fruit d’un cúmul de circumstàncies, entre elles el fer les coses de 

presa perquè  hem anat tard a l’hora de la redacció del projecte.  

Es va haver de fer l’aprovació de l’inici del projecte via decret quan normalment es fa 

per la Junta de Govern, on es presenta i es parla. Es va fer així perquè hi havia el risc de 

perdre els 180.000€ de subvenció que hi ha de la Diputació per dur a terme aquest 

projecte.  

El projecte no difereix en el concepte de carrer Calàbria que es va presentar en el seu 

dia quan es va fer tot el projecte de remodelació del centre. Es tracta d’un carrer en 

plataforma única, amb prioritat pels vianants, tot i que poden passar els vehicles. Per 
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tant el concepte de carrer no ha canviat. Testimonialment es manté l’element llambordes 

i es millora el mobiliari del carrer . Es soterren totes les línies elèctriques, es fa de nou la 

xarxa d’aigua del carrer  Calàbria perquè té més de 90 anys i s’ha de fer de nou tota la 

xarxa d’abastament d’aigua potable. Es fa de nou tot el clavegueram perquè és deficitari 

i cal redimensionar-ho a les necessitats reals del carrer.  

Per tant no és un projecte que en concepte canviï del que en el seu dia s’havia aprovat al 

2009, el projecte que s’anava a fer per trams, per la millora de l’accessibilitat del centre. 

No ens hem tret de la “chistera” una cosa que canviï molt del projecte que ja havíem 

presentat i que vostès o part de vostès eren plenament coneixedors.  

En tot cas els explicarem  les modificacions que hem fet per ajustar el pressupost, 

perquè en comptes de que ens costi 700 o 800.000 € ara ens costi 400.000 € i escaig . 

Hem ajustat el preu, també és cert que els preus d’ara no són els preus d’abans, 

constructivament parlant, els marges han baixat .  

És a dir no hem anat a fer una cosa diferent del que s’havia proposat, en aquest sentit no 

hi ha res de nou que vostès no siguin generalment coneixedors.  

Ara bé reconec i accepto com a persona que encapçala aquest govern que no se’ls hagi 

convocat abans que a la ciutadania (com es va fer ahir), per presentar-los quines eren les 

propostes tècniques per dur a terme la remodelació que volem fer. Demano públicament 

disculpes en nom de l’equip de govern per aquest fet.  

A partir d’aquí dir-los que ahir la presentació va anar bé, que majoritàriament, molt 

majoritàriament, de la gent que va venir (estava la sala de plens plena), eren favorables 

a què s’actuï al carrer Calàbria. És un carrer que té un dèficit en accessibilitat, té molt 

mala nota i cal millorar-la. És un carrer  on cal garantir que els cotxets, les cadires de 

rodes, el carret del compra passin. És a dir que tothom pugui passejar-hi de manera 

segura.  

De manera immediata, a principis de la setmana vinent, dilluns o dimarts, ara al final del 

ple ho parlem i busquem la data, farem una reunió per tal que els hi puguin presentar el 

projecte i com he dit abans en el prec anterior d’Iniciativa emplacem-nos a primers de 

gener a parlar de mobilitat.  

Recordin que es va fer un aprovació inicial via decret, que ahir ho vam dir públicament, 

ara comença un període d’exposició pública, de 30 dies, en el que es poden fer 

al·legacions, aportacions, consultes, etc i que està obert a tota la ciutadania perquè hi 

pugui participar , òbviament així se’ls hi va oferir als veïns del carrer, no només als que 

hi viuen sinó també als que treballen i a partir d’aquí busquem data de manera 
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immediata per treballar aquest tema i per solventar aquesta errada que ha comés l’equip 

de govern.  

 

 

Preguntes oral 

 

Preguntes orals que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-

PA: 

• Tal com es va aprovar en el Ple passat, voldríem saber si s’ha iniciat o s’ha dissenyat ja 

el Pla d’Emergència Municipal contra la Pobresa Energètic, és un pla que ha d’aglutinar 

agents socials, empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat i administració 

pública ? 

 

• -Des de l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil de la Garriga se'ns ha informat que 

un cotxe propietat de l'Ajuntament està essent utilitzat per a ús particular. Ens referim al 

vehicle amb matrícula 4609 BWZ que en el seu moment va ser donat per l'empresa 

Rebrot i Paisatge a l'ajuntament i per a ús de l'Associació de Protecció Civil, que 

posteriorment va ser cedit per l'ajuntament a l'ADF. Volem saber si aquest Ajuntament 

té constància que està essent utilitzat per a ús particular, ja que sovint se'l veu aparcat 

prop del carrer Bonaire sense motiu aparent i en cas afirmatiu, demanem el conveni de 

cessió a aquesta persona que l'utilitza. 

 

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

Aquest matí he escoltat per Radio Silenci que s’està negociant per part de l’ajuntament 

amb la propietària del solar del carrer Calàbria, 8, volem saber com estan aquestes 

negociacions. Són vostès optimistes en què podrà ser una zona d’aparcament pels 

residents del carrer Calàbria ? 

 

Pregunta oral que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Torno a disculpar-me perquè intentaré no fer preguntes orals als plenaris, però als 

matins intento veure tots els acord que arriben de la Diputació i d’altres ens i que fan 

referència a la Garriga i avui m’ha arribat un en què diu que hem perdut una subvenció 

de 5.000€ pel tema del projector del cinema Alhambra. Diu que l’hem perduda perquè 

l’ajuntament de la Garriga no l’ha justificat. Ja sé que no em donaran resposta en aquest 
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plenari però. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Li respondré immediatament perquè conec el tema fins a l’últim detall.  

Referent al Pla d’emergència contra la pobresa energètica demanaré a la Sra. Castellà si 

ja el tenim posat en funcionament.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora de serveis interns (RH): 

Si, s’està treballant, ahir mateix vam tenir una reunió i hi havia un representant del grup 

de la CUP i es veuran més desenvolupades les línies mestres que hem traçat al PAM i 

s’han d’anar complementant amb activitats i aquestes amb accions i aquestes amb 

valoracions i també forma part d’aquest treball . Això tot just era el mes passat, però 

tenim un esborrany que es pot consultar. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Pel que fa a la utilització d’un cotxe que en el seu dia era de protecció civil i que es va 

cedir a l’ADF, per un particular, deu referir-se al que era pel GREM, no tinc ni idea de 

que es faci un ús particular d’aquest vehicle, però esbrinarem el tema.  

Referent al pàrquing del carrer Calàbria 8-10 és un tema difícil, estem intentant negociar 

per tal de poder fer un aparcament però encara no tenim res. És un projecte com varem 

fer amb e la Fournier i que vam poder negociar, però no està, ni de bon tros, sent tant 

fàcil de negociar. 

Referent als 5.000€ que es van perdre de subvenció de la Diputació, li puc dir que ho 

conec al detall perquè va ser una subvenció que vaig anar a demanar jo personalment al 

president de la Diputació de l’anterior mandat, al Sr. Salvador Esteve . Li vaig anar a 

demanar una subvenció, li vaig explicar el que anàvem a fer i van considerar que com a 

administració volien participar també d’aquest fet. El problema va estar en el fet que les 

Diputacions no poden subvencionar directament a entitats particulars, han de 

subvencionar ajuntaments i aquest pot fer un acord amb una entitat o associació per tal 

de canalitzar aquesta subvenció. Inicialment estava previst que qui comprés el projector 

i fes la inversió fos l’entitat que feia la recollida de diners via Verkami i per tant era una 

subvenció que s’atorgava al Cineclub però a l’hora de la veritat el projector va estar 

comprat amb noms i cognoms per la persona que gestiona el cinema. Aquí és on ens 

vam veure en la impossibilitat de poder canalitzar aquesta subvenció, perquè no es pot 
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donar a una empresa una subvenció  d’una entitat pública i per tant l’ajuntament ha 

hagut de fer el tràmit de renúncia d’aquests 5.000€. Aquest és el motiu. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una hores i cinquanta-dos minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


