ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
28 D’OCTUBRE DE 2015

La Garriga, vint-i-vuit d’octubre 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. 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. Josep Oliveras i Cuquet (S.I.)
Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E)

Excusa la seva assistència:
Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU)

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López
Interventora: Sra. Sònia López Martínez

p.o. 28/10/2015
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Ordre del dia:

1. Aprovació d’acta núm. 76 corresponent al ple ordinari de 30 de setembre de 2015
2. Despatx d’Ofici
3. Aprovació del contracte de serveis de manteniment i neteja del verd urbà de la Garriga,
contracte reservat a centres especials de treball.
4. Aprovació de la modificació del contracte del servei de recollida i transport d’escombraries
i recollida i neteja del mercat setmanal.
5. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals corresponents al 2016
6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris
7. Donar compte de:
7.1 Informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei de
mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al període mitjà de
pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de setembre de
2015
7.2 Nota de reparament 2015.05. Nòmines setembre
7.3 Estat d’execució del pressupost vigent a 30 de setembre de 2015
8

Informes de l’alcaldia

9

Mocions.

10 Precs i Preguntes.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Els hem fet arribar un document que és el dictamen corresponent a la modificació del
contracte de recollida d’escombreries degut a què els serveis tècnics han fet una petita
modificació que en el seu moment ens explicarà la Sra. regidora.

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. 76 corresponent al ple ordinari de 30 de setembre.

INTERVENCIONS

p.o. 28/10/2015
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Bona tarda a tothom. No tenim res a dir. Estem d’acord.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Bon vespre a tothom, no tenim res a dir, estem d’acord.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Bon vespre. Estem d’acord. Només una consulta: La Sra. interventora no hi és?

Intervé la Sra. alcaldessa:
La Sra. interventora s’incorporarà al ple d’aquí uns deu minuts. També aprofito per dir
que la Sra. Montserrat Coma està convalescent d’una operació quirúrgica i per tant avui
en el ple només serem 16 regidors i regidores i no 17 com som habitualment.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Bon vespre a tothom. Res a dir

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Bona tarda a tots i totes. Volem agrair que s’hagi desplaçat el meu nom del full on
signem i torni a estar en el mateix full que tots els altres regidors.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ja ha vist que varem prendre nota de la seva petició.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM,
2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, i 1 ICV-EUiA-E), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova l’acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2015.

2. Despatx d’Ofici

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i
acords de la Junta de Govern Local

p.o. 28/10/2015
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RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
Núm
1

Àrea
Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Regidoria
Hisenda

Decret

2

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

30/6/15

3

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

7/7/15

4

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

7/7/15

5

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

30/7/15

p.o. 28/10/2015

Data
30/6/15

Extracte Resolució
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdits
número 2015.22, mitjançant
transferències de crèdit
entre aplicacions de despesa
del pressupost vigent
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número
2015.22,
per
import de 57.375,25 euros
amb finançament amb
càrrec
a
minoracions
d’aplicacions
pressupostàries
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdit del
pressupost
vigent
mitjançant generació de
crèdit finançat amb majors
compromís d’ingrés del
Consell
Comarcal
del
Vallès Oriental, segons
acord adoptat per aquest ens
per l’atorgament de nous
ajusts de menjador en
benefici de 47 alumnes
d’educació
infantil
i
primària, per import total de
13.987,20 euros.
Aprovar l’expedient de
modificació
de
crèdit
número 2015.23 mitjançant
la generació de crèdit
finançat amb majors i/o
nous ingressos no tributaris,
del pressupost vigent per un
import de 13.987,20 euros i
disposar que es tramiti
d'acord amb les bases
d’execució del pressupost,
punt quinzè.
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdits
número 2015.25, mitjançant
transferències de crèdit
entre aplicacions de despesa

4

6

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

30/7/15

7

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

30/7/15

8

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupamen
t econòmic

Hisenda

30/7/15

9

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

31/7/15

10

Alcaldia

Serveis
interns/RH

28/8/15

p.o. 28/10/2015

del pressupost vigent.
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número
2015.25,
per
import de 72.560,38 euros
amb finançament amb
càrrec
a
minoracions
d’aplicacions
pressupostàries
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdit del
pressupost
vigent
mitjançant generació de
crèdit finançat amb majors
compromís d’ingrés de la
Direcció de Serveis de
Cooperació Local de la
Diputació de Barcelona,
segons
resolució
d’acceptació
d’AlcaldiaPresidència de data 21
d’abril de 2015, per import
total de 226.610,65 euros.
Aprovar l’expedient de
modificació
de
crèdit
número 2015.26 mitjançant
la generació de crèdit
finançat amb majors i/o
nous ingressos no tributaris,
del pressupost vigent per un
import de 226.610,65 euros
i disposar que es tramiti
d'acord amb les bases
d’execució del pressupost,
punt quinzè.
Avocar la competència
delegada i aprovar la
relació de despeses menors
de caràcter periòdic i
repetitiu i de personal
corresponents al dia 31 de
juliol per un import total de
1.004.091,71 euros.
Abonar al Sr. CPF, amb
motiu de la finalització del
contracte temporal per
dimissió del treballador,
l’import brut de 761,06€
euros corresponent a la part
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11

Alcaldia

Serveis
interns/RH

28/8/15

12

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

31/8/15

13

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

31/8/15

14

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

31/8/15

p.o. 28/10/2015

meritada de la paga de
nadal i juny del contracte
laboral d’interinatge, per
substituir al Sr. RBP que
gaudeix d’una acumulació
d’hores de crèdit sindical.
Liquidar l’import brut de
774,21 euros a la senyora
MBP amb motiu de la
renúncia de les retribucions
que
tenia
assignades,
corresponent a la part
proporcional dels conceptes
de la paga extraordinària de
juny, nadal i vacances.
Autoritzar a la Coral
Ariadna l’ús de l’auditori
de l’Escola Municipal de
Música Josep Aymerich, o
una aula en el cas de que hi
hagin activitats de l’escola,
durant el curs 2015/16, els
dilluns de 21:30 a 23.30 h.
i divendres de 20:00 a
22:00 h., amb inici el
dilluns 14 de setembre de
2015 i finalització el 31 de
juliol de 2016, per poder-hi
fer els assajos habituals de
la Coral.
Autoritzar a Oncovallès la
Garriga l’ús de l’Auditori
de l’EMM, tots els
dimecres del curs 15/16, en
horari de 10.30 a 11.30,
amb inici el dia 16 de
setembre de 2015 i
finalització el 20 de juliol
de 2016, per
poder-hi
realitzar un taller de Tai-xi
per a malalts oncològics.
Autoritzar al Grup de
Biodança l’ús de l’auditori
de l’Escola Municipal de
Música Josep Aymerich
cada divendres del curs
15/16, en horari de 10.00 a
12.30 h amb inici el 4 de
setembre de 2015 i
finalització el 22 de juliol

6

15

Identitat

Ensenyament

16

Alcaldia

Serveis
interns/RH

31/8/15

17

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

4/9/15

18

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

4/9/15

19

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

8/9/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

31/8/15

de 2016, per poder-hi
realitzar unes sessions de
biodança per malalts de
càncer, activitat basada en
la dansa, amb un objectiu
lúdic i terapèutic
Autoritzar l’ús de l’auditori
de l’Escola Municipal de
Música Josep Aymerich, o
una aula en el cas de que hi
hagin activitats de l’escola,
per assajos del Cor
Sarabanda, en horari de
20:45 a 23:00 h., amb inici
el mes de setembre de 2015
i finalització el mes de
juliol de 2016.
Avocar la competència i
contractar a la senyora
MGP, com a auxiliar
administrativa (grup C212) amb una jornada de
37,5h/setmanals (100%) a
partir del dia 1 de setembre
i fins que s’incorpori de la
incapacitat la titular amb
horari provisional fins a
l'inici de les classes (de
dilluns a divendres de 8
hores
a 15 hores) i
posteriorment a determinar.
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdits
número 2015.27, mitjançant
transferències de crèdit
entre aplicacions de despesa
del pressupost vigent.
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número
2015.27,
per
import de 6.800,00 euros
amb finançament amb
càrrec
a
minoracions
d’aplicacions
pressupostàries.
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdit del
pressupost
vigent
mitjançant generació de
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20

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

8/9/15

21

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

9/9/15

22

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Hisenda

9/9/15

23

Identitat

Ensenyament

24

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

10/09/15

10/09/15

crèdit finançat amb majors
compromís d’ingrés del
Consell Català de l’Esport
de la Generalitat de
Catalunya de data 30 de
juliol de 2015, per import
de 14.470,72 euros.
Aprovar l’expedient de
modificació
de
crèdit
número 2015.28 mitjançant
la generació de crèdit
finançat amb majors i/o
nous ingressos no tributaris,
del pressupost vigent per un
import de 14.470,72 euros i
disposar que es tramiti
d'acord amb les bases
d’execució del pressupost,
punt quinzè.
Iniciar
l’expedient
de
modificació de crèdits
número 2015.29, mitjançant
transferències de crèdit
entre aplicacions de despesa
del pressupost vigent.
Aprovar l’expedient de
modificació
per
transferències de crèdit,
número
2015.29,
per
import de 1.000,00 euros
amb finançament amb
càrrec
a
minoracions
d’aplicacions
pressupostàries.
Autoritzar a Gospel Joy de
la Garriga l’ús de l’auditori
de l’Escola Municipal de
Música Josep Aymerich, en
horari de 20.30 a 22.00 h o
una aula en el cas de que hi
hagin activitats de l’escola,
en horari de 20:30 a 22:00
h., amb inici el mes de
setembre de 2015 i
finalització el mes de juliol
de 2016.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
sol·licitar la subvenció per
finançar el funcionament
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25

Identitat

Ensenyament

10/09/15

26

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

14/09/15

27

Alcaldia

Serveis
interns/RH

Per
delegació

15/9/15

28

Identitat

Ensenyament

29

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

16/09/15

30

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

16/09/15

31

Alcaldia

Serveis
interns/RH

15/9/15

18/9/15

p.o. 28/10/2015

de l’Escola Municipal de
Música Josep Aymerich de
la Garriga, per al curs
2014/15, al Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat de Catalunya.
Aprovar
la
relació
cobratòria del mes de
setembre de 2015 de
l’EMAD, de 112 valors i
import 4.998,68 €.
Autoritzar l’ús del gimnàs
de l’Escola Pinetons al
Clud d’Aikido de la
Garriga, els dilluns i
dimecres de 19:30 a 21:30
h, fins al juny de 2016.
Autoritzar l’assistència del
personal municipal als
cursos i sessions de
formació detallats al decret.
Avocar puntualment la
competència i aprovar la
relació cobratòria dels
rebuts corresponents al mes
de setembre del curs
2015/16
de
l’Escola
Municipal
de
Música
“Josep Aymerich”, de 338
valors, per un import de
20.489,35 euros.
Autoritzar a l’Agrupació
Escolta Mossèn Jaume
Oliveres “El Cau” l’ús de
l’Auditori de l’EMM, el dia
26 de setembre de 2015, en
horari de 18:00 a 20:00, per
celebrar-hi una reunió
informativa d’inici de curs
amb els pares del Cau.
Autoritzar a l’Associació
Cultural Fem Pastorets l’ús
de l’Auditori de l’EMM, el
dia 18 de setembre de
2015, en horari de 20:00 a
23:30, per la presentació i
inici de la nova temporada
de Pastorets 2015.
Avocar la competència i
contractar al senyor DGP
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32

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

Per
delegació

21/9/15

33

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

21/9/15

34

Alcaldia

Serveis
interns/RH

21/9/15

35

Identitat

Ensenyament

22/09/15

p.o. 28/10/2015

com a mestre de taller
(grup C1-14), mitjançant
contracte d’interinatge al
44% de jornada (16,5
hores/setmanals), a partir
del 21 de setembre de 2015
i fins que el titular deixi
d’acumular crèdit d’hores
sindicals.
Concedir autorització a
l’Associació El Far per
instal·lar
una
parada
informativa i de venda de
petits articles de segona mà
al carrer Centre, a l’alçada
de la plaça de Can Dachs,
el dissabte 26 de setembre
del 2015, per tal de recaptar
fons per les activitats
pròpies d’aquesta entitat.
Autoritzar a l’Associació
Tres Tombs de la Garriga a
organitzar el IX Concurs
intercomarcal d’enganxes
amateur
el
proper
diumenge 27 de setembre
de 2015 a la plaça dels Tres
Tombs.
Aprovar
les
bases
específiques que regiran el
concurs de mèrits per a la
provisió
d’una
plaça
d’enginyer/a tècnic/a, 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.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
donar de baixa l’import de
31,09€, corresponent a la
quota mensual de setembre
dels Cicles Formatius de
l’EMAD del curs 2015/16
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36

Identitat

Participació
ciutadana

37

Identitat

Ensenyament

22/09/15

38

Alcaldia

Serveis
interns/RH

23/9/15

39

Identitat

Ensenyament

Per
delegació

23/09/15

40

Identitat

Cultura

Per
delegació

24/9/15

41

Alcaldia

Serveis
interns/Secretaria

25/9/15

42

Territori i
Sostenibilitat

Urbanisme

24/9/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

22/9/15

de l’alumna citada al
decret.
Autoritzar un acte solidari
per al Foment de la Pau el
dia 26 de setembre de 2015
de 11.00h a 14.00h a la
Plaça
Can
Dachs,
organitzat per l’entitat La
Garriga Societat Civil,
Avocar
puntualment
aquesta competència i
llogar a l’empresa SH
Concept Formació, SL, una
aula de l’EME, el dia 22 de
setembre de 14.30 a 16.30
per fer-hi un curs sobre
gestió d’al·lèrgens
Rectificar l’acord de la
Junta de Govern Local de
data 7/09/2015 i aprovar la
despesa per import de
309,90 € per gratificacions
extraordinàries al personal
municipal
d’esports
relacionat al decret, enlloc
dels 309,74€ que es va
aprovar.
Autoritzar l’ús del gimnàs
de l’Escola Giroi a
l’Associació cultural Fem
Pastorets
d’octubre
a
desembre de 2015, els
dimarts i dijous de 21:30 a
24 h i divendres de 20:30 a
24 h, per a poder-hi assajar.
Autoritzar la cessió de la
Sala d’Exposicions Andreu
Dameson a l’Esplai gent
Gran, des del dia 26 de
setembre al 11 d’octubre de
2015 per fer una exposició
de pintures.
Convocar la pròxima sessió
ordinària del Ple a la Sala
de Plens el dia 30 de
setembre de 2015 a les 19
h, i fixar l’ordre del dia.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir la llicència d’obra
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43

Identitat

Joventut

24/9/15

44

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

24/9/15

45

Alcaldia

Serveis
interns/RH

25/9/15

46

Alcaldia

Serveis

25/9/15

p.o. 28/10/2015

menor a l’ESPAI LA
GARRIGA S.L., Carretera
de l’Ametlla , núm.25 , La
Garriga . ( Ome 108/2015)
i aprovar la liquidació
corresponent.
Pagament a justificar per
import de 450€ per a fer
front a les despeses
derivades de la compra i
lloguer
de
diferents
infraestructures i materials
pel desenvolupament de
l’activitat “Túnel del Terror
2015”
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la productora
Arca Audiovisual SL per
l’aparcament de vehicles al
carrer del Bosc, entre els
carrers Guinardó i El
Passeig, ocupant un espai
de 144m2, els dies 5 a 9
d’octubre del 2015, per tal
de poder realitzar el
rodatge
d’una
sèrie
anomenada “Sé Quién
Eres” a la finca del carrer
Guinardó número 33.
Avocar la competència i
autoritzar la permuta entre
la
senyora
IMP,
administrativa de Serveis
Econòmics, amb la senyora
SOL administrativa de
l’Ajuntament de Sant Pere
de Vilamajor, a partir del
dia 1/10/2015. Abonar a la
senyora IMP, en motiu de
la finalització de la relació
administrativa amb aquest
Ajuntament, l’import brut
de 1.287,46€ corresponent
a la part meritada de paga
de desembre i vacances no
gaudides.
Avocar la com`petència i

12

interns/RH

47

Identitat

Ensenyament

48

Territori i
Sostenibilitat

Serveis urbans

25/9/15

49

Territori i
Sostenibilitat

Urbanisme

25/9/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

25/09/15

acordar la pròrroga de
l’adscripció al lloc de
treball d’Agent de la
Policia Local d’aquest
Ajuntament, en Comissió
de Serveis, del senyor
DAA
de
l’Escala
d’Administració Especial,
Subescala
Serveis
Especials, Classes Policia
Local, categoria Agent,
grup C2, que té dret a
percebre, amb càrrec al
pressupost
vigent,
la
totalitat de les retribucions
corresponents al seu lloc de
treball a l’Ajuntament de la
Garriga, des del dia
10/09/2015 i fins el dia
9/03/2016,
ambdós
inclosos.
Autoritzar l’ús d’una aula
de l’Escola Puiggraciós a
l’Associació de Puntaires
de la Garriga els dimecres,
de 16.30 a 19.30 h, durant
tot el curs escolar 2015/16.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
Aprovar el Pla de Seguretat
i Salut presentat per
l’empresa Vitaqua, SA, per
l’execució de les obres del
projecte de col·lector en
alta, estació de bombament
i EDAR del nucli de
Gallicant de la Garriga.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar inicialment el
“Projecte bàsic i executiu
de restauració de les
cobertes de l’església de la
Doma, a La Garriga”
redactat per l’arquitecte
Ramon Calonge Vallbona
amb
un
pressupost
d’execució per contracte de
121.605,00 euros (21%
IVA inclòs).
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50

Territori i
Sostenibilitat

Manteniment
d’equipaments

28/9/15

51

Alcaldia

Serveis
interns/RH

28/9/15

52

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

29/9/15

53

Territori i
Sostenibilitat

Via Pública

29/9/15

p.o. 28/10/2015

Avocar
puntualment
aquesta competència i
adjudicar, de conformitat
amb l’article 138.3 en
relació amb l’article 111
del Reial decret legislatiu
3/2011,
de
14
de
novembre,
pel
qual
s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del
sector públic, a l’empresa
Electricitat Boquet, SL, el
contracte menor de l’obra
per
instal·lar
noves
màquines de clima a la
planta
baixa
de
la
biblioteca, per un import de
24.349,78 euros i 5.113,45
euros d’IVA, atès el
pressupost que consta en
l’expedient.
Liquidar l’import brut que
es detalla en el decret amb
motiu de la finalització del
contracte laboral que van
formalitzar amb aquest
Ajuntament dins el marc
del POM 2015, el Sr. JBS i
la Sra. MCN.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la Sra. DBM per
instal·lar
una
parada
informativa
sobre
el
producte
comercial
Tupperware
al
carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, el
dissabte 26 de setembre del
2015 i aprovar la liquidació
corresponent.
Pagament a justificar de
Via Pública per import de
122,02 €, per a fer front a
les despeses de la inspecció
tècnica oficial (ITV) de dos
vehicles de la Unitat
Operativa de Serveis.
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54

Identitat

Joventut

55

Territori i
Sostenibilitat

Urbanisme

56

Alcaldia

Serveis
interns/RH

Per
delegació

30/9/15

57

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

30/9/15

58

Alcaldia

Serveis interns/
Secretaria

Per
delegació

29/9/15

29/9/15

p.o. 28/10/2015

30/9/15

Autoritzar la cessió de la
Pista nº 1 a l’entitat
Agrupament
Escolta
Mossén Jaume Oliveras de
la Garriga, el dia 4
d’octubre de 2015 de 11’30
a 17’30h per a la realització
del “dinar de passos” amb
els pares i mares, d’acord
amb la seva sol·licitud.
Iniciar l’expedient d’ordre
d’execució per exigir al,
titular del solar situat al
carrer Calàbria, núms.8-10
de
la
Garriga,
el
compliment de l’obligació
de mantenir els terrenys,
les construccions i les
instal·lacions en condicions
de seguretat, salubritat i
ornament, en relació
a
l’estat d’abandonament en
que es troba el solar tant
pel que fa a la superfície
interior, com la tanca que
delimita amb la via pública.
Autoritzar l’assistència del
personal municipal als
cursos i sessions de
formació detallats al decret
i aprovar les despeses de
locomoció corresponents.
Autoritzar
a
l’entitat
Associació esportiva la
Mitja perquè la 4a Edició
del Tast de la mitja surti del
terme municipal de la
Garriga el dissabte 31
d’octubre de 2015, a les
10.30h.
Admetre a tràmit la
reclamació presentada Pel
Sr.
CAR,
i
iniciar
expedient per a determinar
la responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest té
l’obligació d’indemnitzar al
sol·licitant a conseqüència
dels danys i perjudicis
patits el dia 16 de setembre
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59

Alcaldia

Serveis
interns/RH

Per
delegació

60

Serveis a les
persones

Esports

30/9/15

61

Alcaldia

Serveis
interns/RH

1/10/15

62

Identitat

Ensenyament

1/10/15

63

Alcaldia

Serveis
interns/RH

1/10/15

p.o. 28/10/2015

30/9/15

de 2015, en el seu vehicle,
a causa de la topada amb
un forat de la calçada, al
passatge Forn.
Autoritzar l’assistència de
les persones relacionades al
decret al cursos del Pla de
Formació Agrupat de la
Diputació de Barcelona,
segon semestre de l’ any
2015.
Aprovar la cessió de la
pista núm 1 al Sr. CChP en
representació
de
l’Associació Arbolag el dia
3 d’octubre de les 15:00 h a
les 24:00 h per a la
realització d’una activitat
organitzada per l’entitat, en
la
celebració
d’un
campionat de futbol sala.
Avocar puntualment la
competència i concedir al
senyor PRB (grup AP) una
bestreta per un import de
1.200€, que es reintegrarà
mitjançant deducció de
100€ en les properes 12
mensualitats i caldrà que es
trobi totalment cancel·lada
a 31/10/2016.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
donar de baixa de la
comptabilitat
pressupostària relativa a la
relació cobratòria de la
quota inicial del curs
2015/16 de l’EMM a
l’alumna CGT vist que en
data 3/4/15 es va donar de
baixa.
Concedir al senyor RBS
Conserge d’Esports, (grup
AP) amb un 100% de
jornada la reducció de la
meitat de la jornada passant
a fer una jornada de 18,75h
setmanals (50% jornada)
amb el 60% de les
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64

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

2/10/15

65

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

2/10/15

66

Alcaldia

Serveis interns/
Secretaria

2/10/15

p.o. 28/10/2015

retribucions per tenir cura
de la seva filla menor de sis
anys amb efectes a partir
del dia 5 d’octubre de 2015
i com a màxim fins al
31/03/2020, data en la que
la seva filla farà els sis
anys.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la Sra. SFG del
forn de pa cafeteria
Boulangerie, per instal·lar
una terrassa amb 6 taules i
les corresponents cadires
davant del seu establiment,
situat a la Carretera Nova
número
48,
segons
s’estipula
en
plànol
adjuntat, pel període de l’1
al 31 d’octubre del 2015 i
aprovar
la
liquidació
corresponent.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública a la productora
Arca Audiovisual SL pel
rodatge d’unes escenes de
la sèrie anomenada “Sé
Quién Eres” en un tram del
carrer Nualart, entre els
carrers Guinardó i El
Passeig, el dia 5 d’octubre
del 2015, de les 08:15h a
10h, i el dia 9 d’octubre del
2015, de les 20h a les 23h i
aprovar
la
liquidació
corresponent.
Admetre a tràmit la
reclamació presentada per
JIR, en representació de
MVM i de Plus Ultra
Seguros Generales y Vida,
SA Seguros y Reaseguros, i
iniciar expedient per a
determinar
la
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67

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Contractació

68

Identitat

Cultura

69

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Urbanisme

70

Identitat

Cultura

5/10/15

Per
delegació

5/10/15

5/10/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

6/10/15

responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest té
l’obligació d’indemnitzar
als sol·licitant com a
conseqüència dels danys i
perjudicis patits el dia 30
de gener de 2015, en el
vehicle, a causa de la
topada amb la base d’un
fanal, al carrer Priora
Xixilona,
davant
del
número 17 (enfront de
Disterri, SA).
Autoritzar el pagament de
685,43 euros corresponents
a l’inserció al BOE, de
l’anunci de formalització
del
contracte
de
manteniment
de
les
instal·lacions municipals.
Autoritzar la cessió de la
Sala Altell 1 del Teatre de
la Garriga a l’entitat Nats
Teatre els dimecres de
20.00h a 21.30h a partir del
30 de setembre de 2015 i
fins a finals de juny de
2016 per assajar .
Avocar
puntualment
aquesta competència i
imposar una primera multa
coercitiva per valor de 150
euros a ,JM de la HO per
l’incompliment injustificat
dels requeriments efectuats
pels
serveis
tècnics
municipals en data 2 de
març de 2015 i 16 d’abril
de 2015, per la qual se li
ordenava que procedís a
legalitzar l’activitat de
comerç al detall d’articles
de segona ma, situat a la
Carretera de l’Ametlla,
núm. 17 de la Garriga.
Autoritzar la cessió de la
Sala d’Exposicions Andreu
Dameson al Sr. XRR, des
del dia 16 d’octubre de
2015i fins el dia 1 de
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71

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

72

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Contractació

6/10/15

73

Identitat

Ensenyament

6/10/15

74

Identitat

Ensenyament

6/10/15

75

Serveis a les

Acció social

6/10/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

6/10/15

novembre de 2015 per fer
una exposició acrílica
(Móns de Roig), d’acord
amb la seva sol·licitud.
Cedir una gàbia de cadires,
3 taules i un equip de so
per fer una xocolatada
popular per a la gent gran
el dia 17 d’octubre al Barri
de les Roques, d’acord amb
la sol·licitud de l’associació
de veïns.
Avocar puntualment la
competència i aprovar
l’inici de l’expedient de
contractació de les obres de
restauració de les cobertes
de l’església de la Doma de
la Garriga, per procediment
negociat sense publicitat,
oferta més avantatjosa,
diversos
criteris
d’adjudicació, tramitació
urgent de l’expedient.
Autoritzar la despesa de
100.500 euros i
21.105
euros d’ IVA pel global de
l’obra, que s’executarà en
dues anualitats.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar la liquidació de
quotes inicials i mensualitat
de setembre del curs
2015/16 de l’EMAD, per
un import total de 4.804,04
€; 4.624,04 € i 180 €
corresponent a l’Escoleta
de teatre.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
relació
cobratòria
del
mes
d’octubre de 2015 (quota
mensual
d’octubre
i
menjador de setembre) de
l’Escola Bressol Municipal
Les Caliues, de 113 valors i
d’import 14.841,14 €.
Avocar puntualment la

19

persones

76

Alcaldia

Serveis
interns/Societat
del coneixement

6/10/15

77

Serveis a les
persones

Acció social

7/10/15

78

Alcaldia

Serveis
interns/RH

79

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

8/10/15

80

Alcaldia

Serveis
interns/Secretaria

8/10/15

Per
delegació

p.o. 28/10/2015

7/10/15

competència delegada i
aprovar la convocatòria de
subvencions per l’impost
de béns immobles per a les
famílies monoparentals i a
les persones vídues per a
l’exercici 2015.
Designar com a caixer
habilitat de la targeta prepagament
esmentada
anteriorment, al Sr. XNC,
tècnic informàtic, amb les
responsabilitats que es
desprenen de l’acceptació
del càrrec.
Aprovar la signatura d’un
contracte de cessió d’ús
temporal a precari d’un
habitatge social, ubicat al
carrer de Pere Ballús 21 a
la Sra. ECM, amb efectes
del dia 8 d’octubre de 2015
i fins el 8 d’abril de 2016,
per un termini inicial de 6
mesos de conformitat amb
el
reglament
dels
Habitatges socials.
Concedir a la senyora TCR,
Informadora del PIJ (C115),
el
permís
de
compactació de lactància
del 13 d’octubre de 2015
fins al 10 de novembre de
2015 (21 dies laborals),
ambdós inclosos.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
concedir
llicència
d’ocupació de la via
pública per instal·lar una
parada informativa sobre el
producte
comercial
Tupperware
al
carrer
Centre, a l’alçada de la
plaça de Can Dachs, el
dissabte 3 d’octubre del
2015.
Atorgar delegació especial
a favor de la regidora
d’aquest ajuntament Sra.
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81

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Contractació

82

Territori i
Sostenibilitat

Via pública

83

Serveis a les
persones

Esports

9/10/15

Per
delegació

9/10/15

9/10/15

p.o. 28/10/2015

Juliet Grau Gil, d’atribució
de
competència
per
celebrar el matrimoni en
forma civil, essent encàrrec
específic per aquell que
s’ha previst contraure el dia
17 d’octubre de 2015, en
aquesta població, a les
12,30 hores.
Avocar puntualment la
competència i adjudicar, de
conformitat amb l’article
138.3 en relació amb
l’article 111 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del
sector públic, a l’empresa
SEVELED SOLUTIONS,
SL el contracte menor del
servei de lloguer, muntatge
i desmuntatge i millores de
les llums de Nadal del
municipi, per un import de
13.520,64 euros i 2.839,33
euros d’IVA, atès el
pressupost que consta en
l’expedient.
Concedir autorització a
l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de la
Garriga per instal·lar una
parada a la plaça de Can
Dachs el dissabte 17
d’octubre del 2015, de 10h
a 13h, per tal de realitzar
uns tallers informatius amb
motiu de la Jornada
Europea de Conscienciació
de
l’Aturada
Cardiorespiratòria.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
relació
cobratòria corresponent al
mes d’ octubre de 2015 de
l’activitat de karate, de 80
valors i d’un import de
2.551,65€ .
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84

Identitat

Cultura

13/10/15

85

Territori i
Sostenibilitat

Urbanisme/Disci
plina

13/10/15

86

Identitat

Ensenyament

13/10/15

87

Alcaldia

Secretaria

13/10/15

88

Alcaldia

Serveis
interns/RH

14/10/15

p.o. 28/10/2015

Pagament a justificar de
l’àrea de cultura per import
de 855€ per a fer front a les
despeses derivades de la
compra de corones i caldo
per repartir als infants,
bombons
per
les
residències
i
també
material fungible vari per
les activitats de Nadal i
Reis.
Desestimar la petició de
pròrroga demanada pel
senyor RMM , propietari
de la nau situada al carrer
Torrent
dels
Murris,
núm.51 de la Garriga, de
conformitat
amb
les
consideracions de l’informe
tècnic
i ordenar el
compliment
d’aquesta
ordre, l’efectiu compliment
de
les
obligacions
establertes a la resolució
d’alcaldia de data 28
d’agost de 2015 en el
termini
establert
en
referència a la teulada en
mal estat de la nau.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
aprovar
la
relació
cobratòria
del
mes
d’octubre de 2015 de
l’EMAD, de 403 valors i
import 17.516,54 €.
Avocar la competència
delegada i autoritzar el
pagament
al
personal
municipal relacionat al
decret,
les
quantitats
corresponents als treballs
realitzats de col·laboració,
el proppassat dia 27 de
setembre de 2015, en què
es
van
celebrar
les
eleccions al Parlament de
Catalunya 2015.
Avocar puntualment la
competència i aprovar
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89

Serveis a les
persones

Esports

Per
delegació

90

Alcaldia

Secretaria

14/10/15

91

Serveis a les
persones

Acció social

15/10/15

92

Territori i

Via pública

Per

p.o. 28/10/2015

14/10/15

16/10/15

l’abonament
d’un
complement
de
productivitat de 350€ bruts
mensuals,
per
dotze
pagues, a la senyora ELS,
amb efectes del dia
1/09/2015
i
fins
al
31/05/2019 per dur a terme
les funcions de coordinació
de les tasques de revisió del
pla general d’ordenació
urbanística (POUM) i sense
que comporti cap dret de
consolidació.
Autoritzar
al
Centre
excursionista garriguenc a
organitzar la XV Edició de
la Caminada popular de la
Garriga el diumenge 15 de
novembre de 2015.
Declarar la caducitat de les
inscripcions i aprovar la
baixa
en
el
Padró
Municipal
d'Habitants
d'aquest municipi de les
persones relacionades al
decret (4) en haver
transcorregut el termini de
dos anys sense que s'hagi
realitzat la renovació de la
inscripció en el Padró a la
qual estan obligats els
ciutadans estrangers no
comunitaris
sense
autorització de residència
permanent, de conformitat
amb el que disposa l'article
16 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Avocar puntualment la
competència delegada i
aprovar
la
relació
cobratòria dels mesos de
juliol, agost i setembre de
2015 del Servei de
Teleassistència
domiciliària, per un import
de 3.355,24 € .
Concedir autorització a

23

Sostenibilitat

delegació

93

Serveis a les
persones

Esport

Per
delegació

94

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

16/10/15

95

Alcaldia

Serveis
interns/OAC

16/10/15

96

Alcaldia

Secretaria/SJ

16/10/15

p.o. 28/10/2015

16/10/15

Explorium
SCP
per
organitzar una activitat
lúdica oberta al públic en
general, amb jocs i tallers
de ciència per al públic
infantil, a la plaça de Can
Dachs, el dissabte 24
d’octubre del 2015, de les
17h a les 19h, amb motiu
de la inauguració del local
situat al carrer Samalús
número 1.
Autoritzar
al
Club
patinatge la Garriga a
organitzar el IV Trofeu de
patinatge artístic de la
Garriga el diumenge 29 de
novembre de 2015 i l’ús
del poliesportiu de Can
Violí .
Incoar expedient per donar
de baixa al padró municipal
d’habitants a la Sra. LMM
de l’habitatge situat al
carrer Lluís Company núm.
1 1r 5a per no haver
acreditat el requisit de la
residència habitual en
aquest domicili.
Incoar expedient per donar
de baixa al padró municipal
d’habitants al Sr. FHR, de
l’habitatge situat al carrer
Lluís Company núm. 1 1r
5a per no haver acreditat el
requisit de la residència
habitual en aquest domicili.
Interposar
recurs
contenciós
administratiu
contra la desestimació
presumpta del requeriment
previ formulat per aquest
Ajuntament, contra la
llicència
urbanística
atorgada per la Junta de
Govern
Local
de
l’ajuntament de Cànoves i
Samalús, en sessió de 23
de febrer de 2015 per
efectuar
les
obres
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97

Hisenda,
Promoció i
Desenvolupam
ent econòmic

Contractació

16/10/15

98

Serveis a les
persones

Acció social

19/10/15

99

Alcaldia

Secretaria

19/10/15

100

Identitat

Ensenyament

20/10/15

p.o. 28/10/2015

consistents
en
la
“Construcció d’una àrea
forestal recreativa en sòl no
urbanitzable” a la finca de
l’Artigasa.
Avocar puntualment la
competència i aprovar
l’inici de l’expedient de
contractació de les obres de
modernització
de
l’enllumenat públic de la
Garriga, per procediment
obert, diversos criteris
d’adjudicació, tramitació
d’urgència i autoritzar la
despesa de 385.000 € més
80.850 € d’iva.
Avocar puntualment la
competència delegada i
aprovar l'ajut econòmic de
450,00 € corresponent al
100 % de les despeses de
lloguer d’habitatge dels
mesos d’abril, maig i juny
de 2015 per la família que
figura
a
l'expedient
4070/2014
de
serveis
socials.
Atorgar delegació especial
a favor de la Regidora
d’aquest Ajuntament Sra.
Montserrat Llobet Llonch,
d’atribució de competència
per celebrar el matrimoni
en forma civil, essent
encàrrec específic per
aquell que s’ha previst
contraure el dia 23
d’octubre de 2015, en
aquesta població, a les
12,00 hores.
Avocar
puntualment
aquesta competència i
sol·licitar la subvenció de
2.817,77 € per finançar una
part de la realització d’un
programa d’arts escèniques
i musicals adreçada als
escolars per al curs
2015/16, a la Diputació de

25

Seguretat
Ciutadana

Barcelona
Resum d’infraccions de
trànsit del
dia 21 de
setembre
al
dia
13
d’octubre de 2015

Seguretat
Ciutadana

Acords Junta Govern Local
J.G.L. de 5/10/15

40. Novació contractual i adscripció al lloc de treball de director
d’orquestra: Sr. Alfons Reverté Casas.

J.G.L. de 19/10/15

No hi ha assumptes per donar compte al Ple.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Recordaran que a l’anterior ple varem deixar sobre la taula els punts que feien
referència a les modificacions de crèdit, perquè es va considerar que la informació que
acompanyava aquestes modificacions no s’havia presentat en la forma deguda. Avui les
tornen a trobar en aquest despatx d’ofici i per aquest motiu els primers punts fan tots
referència continuada a modificacions de crèdits.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Tenim dubtes sobre el 37, en concret perquè falta definir de quin local es tracta. Sobre el
55, 58, 61, 66, 69, i 77 sobretot que s’expliqui una mica com va el tema de l‘habitatge
social. El 81 per saber en concret qui paga el consum de les llums de Nadal. El 95 i 96
per saber com està el tema de l’Artigassa.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Dos punts que ja ha citat la C.U.P . Un és el 55, volien saber sobre aquesta finca de la
que ja s’ha parlat alguna altra vegada, si hi ha hagut un requeriment previ, abans
d’incoar el procediment.
Sobre el 66 no entenc ben bé aquest accident que marca i per què volen una
indemnització, perquè es veu que van topar contra la base d’un fanal i és clar, el fanal
no es mou i per tant no entenc la reclamació. Agrairia si m’ho podeu aclarir.

p.o. 28/10/2015

26

El 97 per saber quins són els carrer afectats pel tema del nou enllumenat, que suposo
serà un enllumenat led com s’ha fet a altres carrers. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Jo tinc dubtes sobre el 14 i el 23, no sé si són els mateixos punts, parla d’una cessió a
una entitat durant tot un curs.
El núm. 16 en què es contracta una administrativa i voldria saber si es un contracte de la
borsa de treball.
El 24, per saber com està el tema del deute de la Generalitat, el que la Generalitat ens
deu a nosaltres...

Intervé la Sra. alcaldessa:
Però el 24 no parla d’aquest deute. És la subvenció de l’Escola Municipal de Música pel
2014.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Si, del Departament d’Ensenyament . Voldríem saber com està el tema amb el
Departament d’Ensenyament.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Si li sembla Sr. Valiente això ho deixaríem per una pregunta al final del plenari. Perquè
ara responem preguntes sobre el despatx d’ofici.

Segueix el Sr. Valiente:
Cap problema, tampoc pretenia que em responguessin avui.
També el 95, on surt el nom d’una persona i no sé si és correcte. I sobre el 96 per saber
com està el tema.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Si, sobre el 96 , el tema de l’Artigassa.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
El número 49 i també el 85 que estan relacionats, tenen a veure amb la restauració de la
teulada de la Doma, vull saber si rebrem prous diners per cobrir-ho tot i d’on venen.
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Sobre el 88, voldria un aclariment perquè es dóna un complement a una treballadora de
la casa per fer una feina determinada i voldria saber si és que no està a la seva fitxa de
treball o bé fa hores en un moment que no li pertoca.
I el 96 sobre l’Artigassa, que s’ha dit moltes vegades.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Els números 14 i 23, no és sobre la mateixa entitat. En el núm. 14 s’autoritza fer ús de
l’auditori de l’EMM a un grup de Biodança i en el cas del 23 al Gospel Joy . Es tracta
d’una errada en el despatx d’ofici, perquè en els decrets parlen d’entitats diferents.
El núm. 16 referent a la contractació d’una auxiliar administrativa i ens demanàvem si
s’havia agafat de la borsa de treball. Normalment s’utilitza la borsa, per fer aquests tipus
de contractacions i substitucions. És així sr. secretari?.

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
Aprofitant que tenim una borsa de treball amb el tema dels plans de treball i en aquests
casos en què s’ha d’agafar algú de forma urgent per una baixa que no saps si durarà una
setmana o un mes així es fa. A més no hi ha temps de fer un procediment normal i es
recórrer a la borsa de treball del pla d’ocupació.

Segueix la Sra. alcaldessa:
El número 24 és el que ja hem comentat, l’acceptació de la subvenció de la Generalitat
per l’escola municipal de música, pel curs 2014-2015 . Buscarem exactament quin és el
deute que encara té pendent la Generalitat amb l’ajuntament de la Garriga i els hi farem
arribar a tots perquè em consta que molts de vostès han manifestat sovint l’interès de fer
el seguiment d’aquest deute.
El núm. 37, es lloga a una empresa un aula d’escola municipal d’ensenyament, que no
posava d’on era l’aula.
El 55, que és l’inici d’un expedient per arranjar el solar que està buit al carrer Calàbria,
número 8-10 . Reiteradament se’ls han fet diferents requeriments, se’ls han posat
multes, etc. Tot sovint hem anat darrera de la propietat per tal que mantingui el solar en
condicions, tot i que no sempre és fàcil ni ens fa cas. De vegades hem hagut d’actuar
d’ofici , com en aquest cas.
M’he deixat el 49, fa referència a les obres de rehabilitació de la coberta de la Doma. El
Sr. Molinero el vinculava amb el 85, però veig que no té res a veure amb el tema de la
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Doma.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
M’he equivocat de número.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Referent al tema de la Doma, hi ha aquest primer arranjament per import de 121.505
euros, corresponents a les obres més l’IVA. Això es finança amb dues subvencions que
tenim per part de la Diputació de Barcelona que és van atorgar durant aquest exercici
2015. Una era d’uns 55.000 euros aproximadament i una segona de 40.000 euros que
ens la varen notificar al mes d’abril o maig . Recordaran que varem haver de demanar
una subvenció pel tema dels camins i per arranjar edificis singulars, que es va haver de
signar un conveni amb l’arquebisbat de Terrassa per poder agafar la titularitat de l’ús
d’aquest espai per tal de poder demanar subvencions per arranjar-lo . Així ho varem fer.
Tenim les subvencions, tenim els diners i la diferencia es cobrirà amb recursos propis de
l’ajuntament . La voluntat és, en aquesta primera fase, arranjar la teulada, per tal de
preservar l’interior i que no es malmeti més aquest conjunt arquitectònic. Els problemes
principals venen de la teulada i això pot arribar a malmetre elements importants de
l’interior, com el retaule i per tant aquesta és una primera fase d’actuació, tot i que hi ha
el compromís de seguir treballant per millorar la seguretat de tot el conjunt. El projecte
també és un suport en aquest cas tècnic, no econòmic per part de l’arquitecte.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Entenc que tot ve de la Diputació. Jo recordava un dels ajuts, però l’altre no.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Si, tots dos ajuts venen de la Diputació.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
És a dir que la visita que varem fer amb la Generalitat no va servir de res. ?

Segueix la Sra. alcaldessa:
Aquesta visita servirà quan ens posem a treballar concretament en el tema del retaule,
perquè llavors si podrem disposar dels recursos del centre que hi ha a Sant Cugat.
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El número 58 és la reclamació d’un ciutadà que sol·licita danys i perjudicis pels
desperfectes del seu vehicle a causa d’una topada amb un forat de la calçada al passatge
Forn. Es nomena instructor com sempre es fa en tots aquests procediments i al final es
dictamina si hi ha o no hi ha responsabilitat per part de l’ajuntament. En aquests
moments estem admetent a tràmit aquesta reclamació per tal d’estudiar-la.
El 61, referent a un treballador de la casa que sol·licita una bestreta. Els treballadors de
la casa tenen dret a demanar una bestreta fins un import de 2.000 euros i l’han de
retornar en un any. En aquest cas serà retornada abans de l’octubre de 2016.
El número 66 també fa referència a la sol·licitud d’una indemnització, per part d’un
ciutadà, a conseqüència dels danys i perjudicis patits en el seu vehicle a causa d’una
topada amb la base d’un fanal al carrer Priora Xixilona, del número 17. S’admet a
tràmit, perquè sempre s’han d’admetre a tràmit aquesta reclamacions. Suposo que
s’admet a tràmit, perquè no deu ser només xocar contra un fanal, sinó contra una base.
Potser no s’havia posat el fanal, que només hi havia la base i no ho va veure.

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
Totes les reclamacions s’han d’admetre a tràmit llevat que hagi prescrit el termini de
reclamació, que és d’un any.

Segueix la Sra. alcaldessa:
El 69 en què es posa una primera multa coercitiva per l’incompliment injustificat d’un
requeriment efectuat pels serveis tècnics municipals en dues dates diferents, en què es
demanava al propietari que procedís a legalitzar l’activitat de comerç al detall d’articles
de segona mà, situada a la carretera de l’Ametlla número 17. Això es va produir al mes
de març i al mes d’abril . De fet no és la primera vegada que en aquest local obren
activitats sense llicència.
El 77 referent a la cessió temporal d’un habitatge social que tenim a les casetes dels
mestres, per una família, una mare i el seu fill, que el dia 15 d’octubre anaven a ser
desnonats i calia donar-los un habitatge de manera immediata. Tenim aquests habitatges
d’emergència i es fa una cessió d’ús temporal.
El 81 és l‘adjudicació del contracte menor pel servei de muntatge i desmuntatge i
millores de l’enllumenat de Nadal, demanàvem qui paga el corrent elèctric. Doncs igual
que l’enllumenat públic, forma part del mateix. El que fem és col·laborar entre
l’associació de comerciants i l’ajuntament però del corrent elèctric es fa càrrec
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l’ajuntament.
El 88 és un complement que si li paga a una treballadora, concretament a una arquitecta
municipal per tal que coordini les tasques de revisió del Pla General d’Ordenació
urbanística que volem començar a tramitar. Sabem que tant Acord com CiU tenim el
compromís d’iniciar i si pot ser acabar, una revisió del planejament urbanístic durant
aquest mandat. Per dur a terme totes aquestes feines cal el treball i la participació
transversal de diferents àrees perquè no és només una cosa que un arquitecte es tanqui al
despatx i treballi, sinó que cal tenir en compte molts factors. A aquesta persona se li
encomana que durant aquests temps desenvolupi aquestes tasques, no només de fer
aquesta revisió, sinó de coordinar aquestes feines des de la transversalitat i per aquest
motiu se li complementa el sou amb aquests 350 euros bruts mensuals.
El 95, efectivament calia preservar l’anonimat d’aquesta persona i que no sortís amb
noms i cognoms com és el cas. Calia que només figuressin les sigles del nom com en la
resta de casos.
En quant al número 96, sobre el tema de l’Artigassa, és la resolució en què finalment es
decideix interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta
del requeriment previ que es va formular per part de l’ajuntament de la Garriga contra
aquesta llicència urbanística atorgada per l’ajuntament de Cànoves i Samalús.
Utilitzarem totes les eines legals que tinguem a la nostra disposició. En aquest cas és un
recurs contenciós administratiu.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Sabem per què s’ha desestimat el requeriment previ?.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Perquè no ens el van contestar.

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
El van desestimar per silenci administratiu. Si en el termini d’un mes no contesten tens
2 mesos per interposar un recurs contenciós administratiu. Es fa un requeriment previ,
perquè entre administracions no hi ha recurs de re posició. Un cop passat el termini de
resposta si aquesta no es produeix es pot interposar un recurs contenciós administratiu.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
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Voldria saber si s’ha parlat d’aquesta tema amb l’ajuntament de Cànoves i Samalús i
que en pensa actualment el nou equip de govern.

Segueix la Sra. alcaldessa:
Potser el que pensen ho podríem parlar en una reunió sense micròfons. Òbviament s’ha
parlat amb el nou equip de govern. El primer que jo vaig manifestar és la possibilitat de
tornar a tenir un interlocutor a l’ajuntament de Cànoves i Samalús per aquest tema,
perquè l’anterior equip de govern es va tancar en banda i no volien parlar amb nosaltres
sobre això. L’alcalde actual si ha volgut parlar, però és la seva opinió i jo no la puc dir a
micròfon obert. Es troba amb un fet, més enllà del que pugui opinar, que és reglat, com
és el cas d’una llicència que si compleix tots els requisits i totes les prescripcions que
ha de complir, no poden no donar-la. Em consta que quedava pendent un informe
arqueològic que havia d’acabar de completar l’informe de Cultura, per veure si es podia,
o no, seguir tirant endavant aquest tema i en això estem.
El número 97 sobre l’inici de l’expedient de contractació i aprovació de la despesa i del
plec de clàusules administratives del contracte d’obres de modernització de l’enllumenat
públic i volien saber en quins carrers s’actuava, no?. És en general, parlem de zones
grans del municipi, per exemple tota la urbanització de Can Poi que en aquest moment
té una il·luminació que no té res a veure amb l’estalvi energètic, ni amb la sostenibilitat
ni econòmica, ni medi ambiental. I altres zones que cal revisar. És un import important,
recordem que ve finançat per un PUOSC que anem arrossegant del període del 2011.

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat

3. Inici de l’expedient de licitació, aprovació dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per la contractació del servei de manteniment i
neteja del verd urbà de la Garriga, contracte reservat a centre especial de treball.

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació

ANTECEDENTS

I.- En data 4 de setembre de 2015 la tècnica de medi ambient va emetre informe tècnic de
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necessitats justificatiu de la licitació.

II. En data 7 de setembre la tècnica de contractació va emetre informe justificatiu del
procediment escollit per dur a terme la licitació i dels criteris d’adjudicació que han de servir
per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa

III. Els plecs han estat informats amb conformitat per part de la secretaria i la intervenció

IV.- El preu estimat del contracte és de 1.946.200,17 € (6 anualitats + 20% de modificació) i
408.702,03 euros d’IVA

V.- El preu de licitació és de 1.081.222,32 euros i 227.056.68 euros d’IVA

VI.- El preu per anualitat és de 270.305,58 euros i 48.001,57 euros d’IVA

VII.- El procediment de licitació es el procediment obert diversos criteris d’adjudicació

VIII.- El Secretari de la corporació ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.

IX.- La intervenció municipal ha emès el corresponent informe.

FONAMENTS JURÍDICS

L’article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), estableix que s’entén per
contracte de serveis aquell l’objecte del qual és una prestació de fer consistent en el
desenvolupament d’una activitat, o adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un
subministrament.
L’objecte del contracte pertany a la categoria 27 de l’annex II del TRLCSP
Disposició Addicional cinquena pel que fa a la reserva del contracte a centre especial de treball.
Article 13.1 del TRLCSP pel que fa a la delimitació general
Article 65.1 pel que fa a la classificació
Articles 109 i 110, 138, 142 i 145 pel que fa al procediment de licitació
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En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple el següent

ACORD

Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació pel servei de Manteniment i neteja del
verd urbà, contracte reservat a centres especials de treball, mitjançant procediment obert, oferta
més avantatjosa econòmicament, diversos criteris d’adjudicació.

Segon. Autoritzar la despesa de euros i d’IVA per les quatre anualitats del contracte, establint
que el màxim anual serà de 270.305,58 euros i

48.001,57

euros d’IVA amb càrrec a

l’aplicació pressupostària 402 17100 21000 MED.Verd urbà. Manteniment.

Tot establint que el termini d’execució compren més d’un exercici pressupostari, per tant la
despesa s’autoritzarà amb abast plurianual, supeditant l’execució de cada exercici posterior a
l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
han de regir el contracte.

Quart.- Establir que en el present procediment i per la realització dels actes de tràmit, el Ple
delega la seva potestat com a òrgan de contractació en l’Alcaldessa, qui alhora va delegar-la en
la Junta de Govern Local, tot establint que es donarà compte dels actes realitzats en virtut
d’aquesta delegació en el ple immediatament posterior a la realització de l’acte de que es tracti.

Cinquè .- Publicar la present licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Perfil del contractant

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge, activitats i
energia:
Hola bona tarda a tothom, en aquest punt del plenari posem a la seva consideració
l’expedient per la nova contractació del servei de manteniment i de conservació del verd
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urbà. Com vostès sabem els darrers dos anys s’ha estat fem un inventari exhaustiu de tot
el verd urbà i s’ha pogut definir el detall i les prescripcions tècniques necessàries per tot
el contingut verd que tenim al municipi. S’han pogut definir tots els arbrats viaris, els
arbrats catalogats, s’han redefinit i reinventariat totes les zones verdes, les més i les
menys desenvolupades. Amb tot aquest inventari desenvolupat s’han redactat els plecs
tècnics d’aquest nou contracte que portem a aprovació.
És important recordar que amb aquest inventariat tècnic es facilita poder treballa
(durant el període d’aplicació del contracte), una renovació, una millora de tot l’arbrat
viari, es facilita poder garantir la qualitat de les zones verdes amb uns paràmetres de
conservació que permetin estar seguint a l’empresa adjudicatària amb el nivell de
conservació de les zones verdes en coses tant simples com les mides de les flors que es
plantin, les alçades de les herbes, a partir de quin moment ja no poden continuar
creixent i s’han de segar. Per tan estem traslladant un contingut tecnificat per aquest
contracte de jardineria.
Aquests serien els grans paràmetres tècnics que tenim, ambientalment aquest contracte
introdueix també la voluntat explicita d’aquest equip de govern de deixar de treballar
amb productes químics en el que és el tractament del verd urbà i es demana i s’explicita
com anirem transformant la lluita química cap a lluita biològica a davant de les plagues
de l’arbrat o de les zones verdes.
I finalment aquest contracte manté i continua reiterant el compromís d’aquest equip de
govern, de treballar, tal i com fèiem fins ara, amb un centre especial de treball.
Continuem fent que aquest contracte estigui destinat a empreses que siguin centres
especials de treball, amb la clara voluntat de poder mantenir aquesta responsabilitat
social des de l’equip de govern. De poder treballar amb persones amb altres capacitats.
A partir d’aquí fer-los saber simplement que aquest contracte s’iniciaria per tres
anualitats renovables i que l’import anual passaria a ser de 270.000 euros més IVA, un
import que gairebé triplica el que actualment tenim en curs, fet que també garanteix que
podrem ampliar i millorar les prestacions en tot el servei de manteniment que
actualment tenim.
Sense res més a dir el deixem a la seva consideració perquè tiri endavant l’aprovació
d’aquest nou plec de clausures. Gràcies.

Intervé la Sra Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA:
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Hem vist que a l’annex número set d’aquest contracte hi ha l’estudi econòmic del
servei on es contempla un benefici industrial del 10% és a dir uns 24.572,20 euros i per
aquest motiu (i perquè en el contracte ja contempla que l’empresa concessionària ha de
subrogar els treballadors i treballadores que actualment estan en aquest servei), que
demanem a l’equip de govern que abans d’iniciar aquest procés faci un estudi econòmic
i jurídic pèl tal de municipalitzar aquest servei. Així veuríem quina seria la viabilitat,
perquè és una tendència per la que nosaltres apostem. Demanem també que aquesta
informació, la dels resultats d’aquest estudi de viabilitat, se’ns en pugui donar a tots els
grups polítics.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Bé, són uns plecs que vénen ben madurats des de la comissió corresponent, ben
explicats. Hem assistit a successives reunions i no tenim res a dir donarem el nostre vot
a favor. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Bé, per la nostre part igual, és a dir se’ns ha convidat a participar activament a tots els
grups polítics, hem pogut dir la nostra opinió, hem pogut fer aportacions amb la qual
cosa nosaltres hi votarem a favor.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Igual que els companys hi votarem a favor, cal dir que la regidora Sra. Neus Marrodán
ha fet èmfasis en els punts importants amb la qual cosa crec que ha quedat clar.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Si bé, a veure un parell de coses, evidentment dir per endavant que ha estat un procés
molt participat, per tant com altres vegades que hem redactat plecs darrerament estem
contents. Fruit d’això la proposta que ens havien fet prèviament els tècnics va ser
modificada en aquest sentit, crec que s’ha de deixar constància que inicialment la idea
era partir-ho, partir el contracte i al final es va canviar. Alguns ho van proposar però
tothom ho va acollir bé i s’ha de reconèixer que es va arribar a uns concert ràpid per tal
que el contracte al final (tot ell), estigues restringit a centres especials de treball. Per tant
en aquest sentit crec que el procediment ha estat el correcte fins i tot podríem catalogarho de molt positiu.
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D’entrada cal dir que nosaltres sempre hem cregut que la jardineria i el manteniment del
verd urbà és una gran opció pels centres especials de treball perquè és una feina que fins
i tot podríem catalogar-la de terapèutica i a vegades les feines que és destinen a la gent
amb discapacitat del tipus que siguin, no són, no tenen un gran reconeixement social ni
són entorns molt sans i aquesta ho és realment. Vull dir esporgar, podar arbres, treballar
jardins jo crec que té una funció terapèutica i per tant en aquest sentit l’aposta pel centre
especial de treball és una molt bona cosa.
És veritat que calia una feina més especialitzada, és veritat així ho van considerar els
tècnics, crec que també es considerava des de la regidoria amb molt d’encert, però bé si
realment les empreses, els centres especials de treball estan capacitades de poder-ho fer
i si convé pot establir relacions amb altres empreses, doncs endavant!. Això ho resol i
per tant hem d’estar contents.
Bé ja ho ha comentat la regidora, hi a determinades coses que són positives, a mi m’ha
sortit un dubte mirant-me el dictamen i és que aquí figura que són tres anys però en els
plecs figura que són quatre prorrogables a dos i això m’ha desconcertat molt, venia
pensant que era una errada del dictamen donat que en els plecs tècnics administratius
figura que el contracte és de quatre anys prorrogables. Ara no tinc gaire clar quina és la
durada del contracte. A mi em sembla més idònia una mica més llarga però en fi en tot
cas necessito un aclariment en aquest sentit.
En realitat ara el que estem aprovant són els plecs, per tant el que hem de valorar és com
han quedat aquests plecs. La meva opinió és que no posa massa l’accent en una cosa
que hem parlat diverses vegades en diversos plens, en els temes econòmics. Es dóna una
certa força als aspectes tècnics i d’això em congratulo. Una altra cosa positiva és que
crec que els criteris de valoració que s’han establert són bastant correctes per tant en
aquest sentit crec que ens hem de congratular d’aquests plecs. Votarem favorablement i
amb moltes ganes.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Senyor secretari tenim clar la durada, podem mirar si us plau, necessita l’expedient. Ah
està fent ara vostè el càlcul de la durada. Però sabem si és tres més tres o quatre més
dos?. Als plecs consta quatre més dos per tant hi ha d’haver una errada en el dictamen.
Falta mirar-ho amb la proposta econòmica?
Bé mentre anem calculant li contestaré a la Sra. Dachs tot i que crec que ara no anirem
a obrir cap debat sobre la municipalització o no dels serveis. No, perquè estem parlant
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d’una cosa concreta, però més enllà de què poguéssim o no compartir el fet de que
alguns serveis es podrien o no municipalitzar, els hem de dir que en aquests moments
encara que la voluntat política fos aquesta seria impossible de fer perquè ara tenim
encara una llei que ens prohibeix l’increment de plantilla en els ajuntaments i per tant
no podríem en cap cas incrementar amb aquest nombre de treballadors i treballadores la
plantilla municipal i que passessin a formar part directament de l’ajuntament i per tant
municipalitzar així el servei de jardineria.
Més endavant si aquesta llei s’aixeca i podem tornar a fer contractacions lliurement,
podem decidir el nombre de personal que es requereix o no es requereix per treballar en
els nostres ajuntaments. Serà el moment potser de plantejar-nos aquest i altres tipus
d’accions. Però en aquest moments òbviament no i també, com be m’apunta el regidor
d’hisenda caldria fer números. En tot cas ho podríem treballar però en aquests moments
és inviable perquè tenim una llei que no ens ho permet i és una llei estatal.
I no sé si ja teníem resolt aquest tema Sr secretari?. El preu Sr secretari parla de sis
anualitats, per tant ha de ser quatre més dos anys.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
El preu que figura en els plecs és el mateix que figura en el dictamen, ho dic per aportar.

Intervé la Sra. alcaldessa:
És quatre anys més dos. Bé en tot cas si ara aprovéssim aquest dictamen Sr secretari hi
hauria algun problema o ho hem de tenir-ho clar?. Quatre anys més dos de prorroga
Segur que ha estat una errada a l’hora de redactar l’acord.

Intervé la Sra. Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA:
Només explicitar que si, que la llei permet fer una empresa municipal, això si que esta
permès, per tant si que hi ha una via per municipalitzar serveis

Intervé la Sra. alcaldessa:
Bé no ser si l’ajuntament de la Garriga pot permetre’s gaires empreses municipals. Altre
cosa és parlar de l’ajuntament com Barcelona, potser com Granollers. Jo entenc que
municipalitzar també passar per crear empreses i tampoc crec que siguin als ajuntaments
als qui pertoqui crear empreses per competir amb empreses, no?. I en aquest cas amb
empreses de centres especials de treball com és el cas que estem parlant, però bé en tot
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cas prenem nota de la seva petició i quan sigui el moment farem aquest estudi.

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

4. Aprovació de la modificació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i
transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga.

ÀREA FUNCIONAL: Medi ambient /secretaria (unitat de contractació).

ANTECEDENTS

I.- En data 26 de juliol de 2011 es va signar el contracte de recollida i transport d’escombraries i
recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga.

II.- Els vehicles que realitzen el servei de recollida dels contenidors de la fracció rebuig i
orgànica, disposen d’un programa de seguiment per GPS, a través de l’aplicació informàtica
corresponent, es pot realitzar el control efectiu de les rutes de recollida.

III.- Arrel del control exhaustiu de la gestió del servei que ha permès el sistema de seguiment
esmentat, s’ha detectat incidències en el servei consistents en la no recollida de contenidors en
un mateix dia, que han generat expedients sancionadors

IV.- Aquests incidents han fet replantejar la ruta que es realitza per optimitzar el servei, i als
efectes s’ha realitzat una prova pilot durant els mesos d’agost setembre i octubre, els resultats de
la qual es posen de manifest en l’informe tècnic que figura en l’expedient.

V.- La proposta que es realitza des de l’àrea consisteix en fer una recollida de 7 dies a la
setmana, per tant incrementant un dia la freqüència del servei. Aquest increment del servei,
suposa un increment del cost del contracte de 8.215,37 euros l’any (IVA inclòs) per tant 684,61
euros al mes (IVA inclòs)
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VI.- La intervenció ha emès el corresponent informe sobre la part econòmica i les repercussions
pressupostàries de la modificació.

VII.- La secretaria ha emès el corresponent informe sobre el procediment

FONAMENTS JURÍDICS

Els articles 195, 202, 258 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de Contractes del
Sector Públic.

Els articles 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació al Plenari de la Corporació en virtut de la Disposició
Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

En virtut del que s'ha exposat, es proposa al Ple els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l’ expedient de modificació del contracte de gestió del servei públic de
recollida i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga, pel
que fa a la freqüència de recollida dels contenidors de rebuig i orgànica, que passaran de
recollir-se 6 dies la setmana a recollir-se 7 dies la setmana.

L’increment en el preu del contracte, és de 8.215,37 euros l’any (IVA inclòs) per tant 684,61
euros al mes (IVA inclòs).

La factura mensual serà de 45.404,13 euros (IVA inclòs) al més. (els 44.719,52 euros que es
pagaven fins a la data + els 684,61 euros d’increment mensual que suposa la modificació del
contracte)

La prova pilot realitzada des del dia 10 d’agost fins el dia 31 d’octubre ha tingut un cost de
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1.855,07 euros, dels quals 485,85 euros fan referència als 22 dies del mes d’agost, 684,61 euros
al mes de setembre i 684,61 euros al mes d’octubre.

Per tant , la despesa que representa aquesta modificació per l’any 2015 és de 92.663,33 euros
IVA inclòs:
•

45.404,13 euros per dues mensualitats, més 1.855,07 euros de la prova pilot.

Aquesta despesa s’ha d’imputar a la partida pressupostària 402 16210 22700 MED. Servei de
gestió de residus municipals

La despesa que representa aquesta modificació a partir de l´1 de gener de 2016 i fins el
venciment del contracte, 31 d’agost de 2019, és a dir 44 mesos, és de 1.997.781,72 euros IVA
inclòs, a imputar a la partida pressupostària de cada anualitat creada a tal efecte.

Segon.- Establir que la modificació aprovada té efectes 1 de novembre de 2015.

Tercer.- Establir que la factura a presentar per l’empresa concessionària corresponent al mes de
novembre ha de reflectir en partida independent l’abonament corresponent a la prova pilot, per
tant l’import total a facturar serà de 47.259,20 euros IVA inclòs ( 45.404,13 euros corresponents
a la mensualitat + 1.855,07 euros corresponents a la prova pilot).

Quart.- Notificar a CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA,
adjudicatari del contracte, el present acord, i citar-lo per a la formalització de la modificació
contractual.

Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre
document que pugui ser necessari per la seva efectivitat.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sobre aquest punt els hi hem donat la modificació del dictamen.
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge, activitats i
energia:
Bona tarda un altra cop. La modificació del dictamen que se’ls ha adjuntat correspon a
una especificació, a un detall ampliat del punt primer en què des de intervenció, des dels
serveis tècnics se’ns ha demanat poder desglossar els imports corresponents a aquest
any, des de el moment en què es pogués aplicar aquest contracte i fins que s’acabi l’any
i els imports corresponents a la resta d’anys fins la finalització del contracte.
En qualsevol cas com vostès saben el contracte de recollida de residus és un contracte
que hem intentat millorar de manera continuada dins la mesura que econòmicament ens
està permès. És a dir saben vostès que les modificacions que implica qualsevol contracte
en curs no poden sobrepassar un import. Avui els posem sobre la taula una correcció
més que ens ha de permetre millorar el servei que fins ara estàvem donant a tota la
ciutadania.
Com vostès saben el contracte inicial contemplava deixar de recollir les escombraries
els dilluns, en tot el temps que portem de seguiment d’aquest contracte hem evidenciat,
gràcies en gran part a les accions que es van introduir (com per exemple el fet que
poguéssim fer un seguiment via GPS de les rutes de recollida dels residus), que teníem
moltes mancances en el servei de recollida al mateix temps que teníem moltes
dificultats a l’hora de poder atendre el desbordament que provocava que els dilluns no
es recollís en la totalitat del municipi.
Hem fet un estudi econòmic que ha evidenciat que podem tornar a introduir la recollida
els dilluns al vespre, d’aquesta manera evitem els problemes de desbordaments amb que
ens trobàvem els dimarts. No sé si s’havien adonat o no, però era molt eloqüent i molt
desagradable evidenciar que els dimarts als matins trobàvem els contenidors desbordats,
plens, sense la possibilitat de recollir-los durant tot un dia fins el servei de recollida de
la nit i això ens implicava haver de introduir tots uns sistemes de emergència per deixar
el poble en condicions en un horari que no era l’habitual perquè les recollides estaven
comptabilitzades per fer-se a les nits i no de dia.
Això per una banda i per l’altra banda evidenciàvem, arrel d’això que els explicava del
seguiment via GPS que en determinades zones del municipi la recollida diària, es a dir
el fet de que passes el camió de manera diària recollint els contenidors no resolia les
necessitats del lloc , perquè la majoria de contenidors de determinades zones no
arribaven a estar ni tan sols plens. Això ens ha fet

arribar a una conclusió

d’optimització del servei de manera que passem a recollir els dilluns. És recull de
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manera alternada en determinades zones no densificades del poble, (dels afores, del que
no és el centre del poble).
La despesa d’incrementar la recollida del dilluns però l’estalvi de la recollida selectiva
entre setmana permet fer aquesta modificació del contracte i que només s’incrementi en
684 euros mensuals el cost de la recollida. Amb aquest mínim d’increment de despesa
optimitzem i millorem la qualitat del servei de recollida.
Aquest és la proposta que fem, la proposta de modificació per a la millora d’aquest
servei de recollida que posem a la seva consideració. Moltes gràcies.

Intervé la Sra. Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA:
No tenim res a dir estem d’acord.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Una pregunta nomes Sra. Marrodán, parlàveu de què hi havia hagut sancions a aquesta
empresa concessionària i les han acceptades?. Tot i que sembla que estaven incapacitats,
que no podien arribar a temps, tot i així les han acceptat? . Si. D’acord, cap problema
votarem a favor.

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

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Votarem a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
És evident que el servei de GPS havia de servir no només per posar sancions si no
també per corregir defectes del contracte. En aquest sentit jo crec que és una bona eina i
creiem que realment tècnicament és necessari fer el que fem ara. L’increment és molt
petit.
Aprofito per dir que seria bo, encara és un contracte antic, fer com en els nous
contractes, que hi hagués

una comissió de seguiment del contracte. O una cosa

semblant i que nosaltres com oposició poguéssim

més o menys participar. Així

estaríem més i no ens trobaríem com ara que ja s’ha fet aquesta prova pilot i no érem
coneixedors. En fi entenem que el dia a dia porta aquestes coses. Només demanar això
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i dir que votarem favorablement.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Bé de fet aquesta comissió política de seguiments de contractes no exclou uns
contractes d’altres,els nous i els vells, per tant podem treballar el seguiment de tots i
òbviament participaran també del seguiment que es faci d’aquest.

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

5. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals.

El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’hauran d’aprovarsimultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb la
ciutadania.
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Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la llei general tributària, i l’article 12
del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents

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

ACORD

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i
següents.

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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o

Ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l’impost sobre béns immobles

o

Ordenança fiscal núm. I02, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

o

Ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

o

Ordenança fiscal núm. I05. reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys
de naturalesa urbana

o

Ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i volada
de la via pública

o

Ordenança fiscal núm. T03. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques.

o

Ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

o

Ordenança fiscal núm. T08, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals

o

Ordenança fiscal núm. T10. Taxa per a expedició de documents administratius

o

Ordenança fiscal núm. T11. Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions

Tercer. Aprovació provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de
l’ordenança municipal núm. P09, reguladora del preu públic per la prestació del servei de
teleassistència.

Quart. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la
Diputació de Barcelona en data 28 de setembre de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de la
Província (BOPB) de data 30 de setembre de 2015.

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou, modificades
o derogades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un
diari de premsa de difusió nacional.

Sisè. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe
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o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Bon vespre a tothom. Abans de començar a comentar les variacions o les propostes que
hi ha de cada una de les taxes o ordenances municipals, encara que només comentaré
les que han sofert variacions, perquè sinó es farà una mica pesat, m’agradaria fer una
petita prèvia i parlar de tres punts que ens han guiat a l’equip de govern a l’hora de
presentar i portar a Ple aquestes ordenances.
En primer lloc el propi compromís polític d’aquest equip de govern (i no només
d’aquest equip de govern d’avui sinó del que portem quatre anys governant) de no
incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i que d’alguna manera a efectes pràctics
sigui que els impostos no pugin a la butxaca de cada un dels nostres conciutadans. Per
tant el primer criteri que hem fet servir és la congelació de les taxes. El no incrementar
la pressió fiscal cap a la ciutadania, això implica la congelació de taxes.
El segon criteri és que precisament en relació amb això al llarg d’aquests últims anys
hem anat introduint moltes bonificacions a les taxes. Anaven en la mesura que en
determinades circumstancies la ciutadania es pogués beneficiar de bonificacions sobre
aquestes taxes i per tant en la proposta d’avui no en trobarem gaires més, perquè moltes
o la majoria d’aquestes bonificacions ja han estat aplicades durant aquests quatre anys i
ara les hem intentat ja incloure totes. Tot i així hi ha un parell que després comentarem,
es refereix a una taxa que ha estat una proposta de l’oposició i la inclourem.
També comentar un tercer tema i és que en les reunions que hem tingut tant de l’equip
de govern com amb l’oposició han sortit molts temes per bonificar o per subvencionar
algunes coses que com equip de govern hi estem d’acord, però que es poden fer en el
moment de les taxes i ordenances, sinó que s’ha de fer via subvenció o via bonificació
de taxes i això es farà en el moment dels pressupostos.
No obstant volem dir que també hi ha hagut temes que si s’han recollit i que han estat
propostes. En un parell de casos les posem a taxes i ordenances i altres les haurem de
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contemplar en el moment de fer els pressupostos perquè tècnicament no es poden
incloure com a bonificacions. No ens ho permet la legislació, la normativa sinó que
hauran de venir via subvenció en el moment del pressupost del proper any. Dit això i dit
els criteris passo a comentar les principals variacions.
És cert que moltes de les variacions no les aniré repetint a cada taxa, a cada ordenança
perquè són millores del redactat, aclariment o fins i tot adaptacions a la normativa
vigent i que no tenen cap impacte econòmic. El que si fem cada any és millorar el
redactat perquè a vegades no s’entén bé aquest redactat i les ordenances fan referència a
altres normatives a les que ens hi hem d’adaptar.
Dit això la primera ordenança, la general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
el que té és això, aquestes millores de redactat i d’adequació a la normativa per una
millor comprensió de l’ordenança.
L’IBI, l’impost sobre béns immobles val la pena comentar que fins aquest any hi havia
un recàrrec del 6% establert pel govern central que ens gravava el propi tipus que
teníem a l’ajuntament i que era d’obligat compliment. És cert que aquest any, aquest 6%
no és obligatori però atenent al primer dels criteris que he comentat que és la congelació
per la ciutadania, el que fem o la proposta nostra és mantenir el tipus que teníem on
estava inclòs aquest 6 %. Aquesta és la modificació de l’IBI i per tant s’ha de mantenir
el tipus de l’ajuntament per mantenir la congelació, aplicant el 6%. Quan a
modificacions es mantenen les que estaven previstes no hi ha cap canvi.
El segon impost sobre activitats, en quant a l’IAE, aquí no hi ha hagut variacions, no hi
ha modificació de la taxa, aquí simplement s’han fet aclariments i millora del redactat
per una millor comprensió de l’ordenança i adaptació de la pròpia ordenança a altres
normatives supramunicipals, però no ha variat el tipus d’IAE en les tres categories que
tenim. Aquí igual que amb l’IBI és mantenen les bonificacions que ja estan previstes i
no hi ha cap canvi.
En quan al impostos sobre vehicles de tracció mecànica aquest impost està al màxim i
per tant no es toca, es manté i també es mantenen totes les bonificacions. Com em
comentava la Sra. alcaldessa val la pena comentar alguns dels canvis que van fer l’any
passat. En aquest cas hi havia una bonificació prevista en uns articles, pels vehicles
considerats eficients energèticament que inicialment només era per un any i l’any passat
ja varen modificar que això fos per tota la vida útil del vehicle, però això, com dic, és
una modificació que vam fer l’any passat no aquest any i per tant la continuem
mantenint.
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En quant a l’ICIO que és l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, també està
al màxim i per tant la proposta és no modificar-lo, es mantenen les bonificacions
previstes i el que es fa són adaptacions i millores del redactat com deia a l’inici per fer
més comprensible l’ordenança.
En quant a l’impost sobre increment dels valors dels terreny de naturalesa urbana
igualment la proposta és no modificar-ho i es continuen fent adaptacions del redactat de
l’ordenança a la normativa vigent.
Fins aquí seria el que són impostos, veieu que bàsicament totes les modificacions que es
fan excepte la de l’IBI que he comentat inicialment, són d’adequació del redactat i
millora de la comprensió de l’ordenança.
En quant a taxes direm que la T01 que és la taxa per ocupació de terreny d’ús públic
tampoc és modifica en quant als seus imports però si que hi ha millores de redactat i si
que es refonen un parell d’articles perquè siguin més comprensibles però no implica cap
modificació substancial de la taxa. S’afegeix una taxa per tramitació de placa de gual
que abans com a tal no la teníem sinó que estava ficada dins de la taxa d’obres menors
per defecte. El que ara fem és que sigui un taxa més econòmica. En algun article és
substitueix la paraula import per taxa. Són com deia canvis de redactat.
No ser si val la pena comentar taxa per taxa o anar directament als canvis, bé ja que hi
som les comentem.
La taxa per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores del
servei de subministrament d’interès general no ha sofert modificacions. Tampoc la
d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques, la taxa com a tal no
ha sofert modificacions. Ni la de T04 d’utilització de l’escut municipal, ni la de llicencia
d’autotaxis i altres vehicles de lloguer que és la T05. La taxa de llicencies urbanístiques
o comprovació d’activitats comunicades amb matèria d’urbanisme no ha sofert
modificació en quan als imports, però si s’ha modificat per actualitzar-la a la normativa
i s’han fet millores de redactat. La T07 que és la taxa del cementiri municipal no sofreix
modificacions, la proposta és que no es modifiqui.
A la T08 que és la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries hi ha un
parell de bonificacions. De fet un parell de grups de l’oposició van estar comentant si
hauria la possibilitat de fer-hi bonificacions sobre tot en temes socials, ja les inclou però
si que hi ha un parell de bonificacions per l’obertura de noves activitats econòmiques
que seria una bonificació del 50% sobre la taxa a microempreses i una del 30% sobre
taxa a petites empreses. És a dir el que estem fent és fomentar l’emprenedoria. Val a dir
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que acceptaríem el que passa és que està pendent un informe econòmic financer per la
modificació. Encara no hi és, però el tindrem en breu. Aquesta és una proposta de
l’oposició, de Ciutadans i per tant, com a equip de govern, la recollim perquè ens
sembla coherent.
La T09 que és la recollida d’objectes i retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública, no sofreix modificacions. Tampoc la
T10 que és l’expedició de documents administratius, hi ha una modificació, adequació
de la millora del redactat a l’article 6 però l’import econòmic no varia.
La taxa per la prestació de serveis d’intervenció general de l’administració municipal
d’instal·lacions té una modificació de les tarifes i és que es parametritzen en funció del
cost de la llicencia, en funció del tipus d’intervenció que sigui, tant si és de revisió de
llicencia, de control periòdic o de modificació substancials o no substancials de la
llicencia.
Les taxes de la 12 a la 16 que són la recollida de animals perduts o abandonats, la
instal·lació de portades, aparadors, vitrines i anuncis que ocupen el domini públic, la de
publicitat de ràdio Silenci, la de servei de clavegueram i la de control de la publicitat no
tenen modificacions.
Finalment dir que també aquí, tot i que a vegades no fem prou èmfasi, es modifica el
preu públic per la prestació del servei de teleassistència, es modifica el redactat d’un
dels articles d’aquest preu públic.
Bé i atenent a aquestes modificacions i als tres criteris que he dit al principi ho
sometent a l’aprovació del ple.

Intervé la Sra. Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA:
Les ordenances fiscals esdevenen

una de les principals eines amb les quals les

administracions locals poden tenir un paper rellevant en la redistribució de la riquesa.
Els impostos són una font de finançament molt important pel consistori i per tant han de
garantir conjuntament amb els pressupostos els drets socials i els serveis públics a
tothom. És en aquest sentit que a la reunió que es va fer el passat dilluns, de la qual ens
alegrem molt perquè entenem que s’ha de negociar políticament tot el que es pugui,
vam presentar algunes propostes per aquestes ordenances fiscals 2016. Algunes que ja
es contemplaven i d’altres noves. En concret una en relació amb l’IBI, proposàvem
apujar l’IBI el 10% que fos més elevat pels usos industrials, comercials i d’oficines
sense que això afecti als petits comerços i que amb els diners que es recaptin de més per

p.o. 28/10/2015

50

aquest concepte, encara que siguin pocs, es pugui subvencionar a les rendes més
baixes. Evidentment a través dels pressupostos, com per exemple famílies amb risc
d’exclusiu social, persones aturades etc, etc. Bàsicament vam estar discutint aquest punt
però no vam tenir-ne cap resposta ni vam saber com es configurava, perquè en dèieu
que no estaven classificats segons usos. En principi ens agradaria una resposta d’això.
En tot cas ho presentarem en forma de reclamació per tenir una resolució. En aquesta
línia del punt sisè de l’acord, on parla de les al·legacions i de la possibilitat de reclamar.
Explica que hi ha aquesta possibilitat però no contempla com es resol, cosa que es
significatiu perquè que no hi hagi hagut mai al·legacions o reclamacions no vol dir que
no puguin haver. Volem saber com es resol això perquè es una manera de què la gent
pugui participar i dir la seva pel que fa a les ordenances fiscals.
Per tot el que he esmentat nosaltres ens abstindrem perquè volíem que se’ns resolgués si
havia possibilitat d’això. Per últim dir que per propers anys seria bo poder tenir aquest
document de les modificacions amb una mica d’antelació per poder-lo treballa millor.
Nosaltres portem temps treballant sobre ordenances però es interessant comparar-ho
amb les modificacions que es proposen com a govern. Gràcies.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Bé ho vaig dir en el discurs de quan es va constituir el Ple de l’ajuntament que
intentaríem col·laborar en tot allò que crec que podem tenir certa afinitat a l’hora de
millora la Garriga i aquest era un dels punts. Vull agrair-vos que hagueu incorporat
aquesta esmena, treballarem perquè es puguin incorporar més esmenes al debat de
pressupostos que ja sabem que ara no podien posar-les com a ordenances.
Treballarem per això i agrair també la predisposició que han tingut per fer dos reunions
sobre aquest tema, el poder treballar.
Potser si que coincidim una mica amb la Sra. Dachs en el fet que hem anat una mica de
bòlit, una a l’últim minut, això es pot millorar de cara a anys successius, jo estic
convençut que ho farem perquè crec que ha estat força productiu i res més, òbviament
votarem a favor.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Hem anat tan de bòlit que a mi m’ha coincidit un trasllat i les ordenances i no he pogut
participar a les dues reunions que es van fer. La primera cosa és una estirada d’orelles,
entre cometes, per a mi.
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Pels pressupostos si que necessitem més temps per poder-ne parlar i per poder
participar, nosaltres ja ho hem fet en els últims plenaris d’ordenances i continuarem
fent-ho.
Entenem que s’ha de treballar les ordenances de tal forma que es recaptin els impostos
per poder ser el més equànimes possible amb la ciutadania per tant la única cosa com
sempre reclamem i ho tornarem a reclamar és el tema dels actius immobiliaris, no
només dels bancs sinó també de les immobiliàries que els tenen allà i tenen una
bonificació del IBI que no considerem que sigui oportuna.
Després en el tema de la recollida de residus de la taxa T06, T08 també entenem que
s’ha de fer un augment progressiu perquè després de cop no haguem de pujar aquesta
taxa d’una forma molt radical cap els ciutadans com és va fer en un històric. Com que
no s’havia pujat de forma progressiva al final es va haver de pujar i es va fer una
clatellada molt forta als ciutadans i ciutadanes.
Nosaltres votarem a favor perquè entenem que compartim aquesta filosofia i esperem
que a partir de ja es comenci a treballar en els pressupostos perquè entenem que és un
aspecte a treballar entre tots.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
No varem poder assistir a la segona reunió de dilluns on es podien aportar molts canvis
segurament. Certament els que nosaltres hauríem pogut aportar ja sabíem prèviament
que no serien acceptats, per tant no podíem i tampoc haguéssim vingut.
Benvingudes les bonificacions Sr. Guillén, és cert que són interessants però també els
convido a que per l’any vinent (petició que fem nosaltres com a grup) sapiguem el
número de garriguencs que es beneficien d’aquestes bonificacions, perquè si són
bonificacions que estan al paper però a la vegada no serveixen per gran cosa o no
s’utilitzen, no serveixen per res. Ens agradaria saber qui es beneficia per traslladar-ho a
la realitat. Certament els que segur que es beneficien són els que deia el Sr. Valiente ,
els bancs , els propietaris, els especuladors que ens van portar a aquesta crisis. Aquests
per llei se’n beneficien. Simplement fer la crítica i fer la rabieta.
Per altra banda dir-li al regidor que al primer criteri deia que no gravem als garriguencs
i en el primer impost que és l’IBI, resulta que teniu l’oportunitat de desfer una cosa que
ens va obligar a fer el govern espanyol amb el 6% i resulta que a canvi de 120.000€ que
suposa aquest 6% en el pressupost de prop de 15 milions d’euros del nostre ajuntament,
no ho desfem. L’IBI és un impost que paguem el 80% dels garriguencs i que jo sàpiga el
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80% dels garriguencs no som rics, ni som gent a la que ens sobren els calers per totes
bandes . Si, tenim propietats, però un 80% dels catalans tenen propietats a Catalunya.
Estem gravant a tothom, no és un impost que gravi les classes més riques.
Teníeu l’oportunitat com a equip de govern de desfer aquest import del 6% que suposen
120.000 € del pressupost i no ho feu. Amb la qual cosa que al primer criteri diguin el
que ha dit el Sr. Guiu de què no estem gravant els garriguencs i al primer impost ja passi
això....!!! Nosaltres no ho trobem just.
Ja sabeu, que som partidaris de no tenir el “roc a la faixa” que habitualment teniu i que
us agrada tenir, el romanent de tresoreria, aquests 300.000€ , es podia assumir i
vosaltres no ho heu fet, amb la qual cosa és evident que votarem en contra. Gràcies.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
No estic d’acord amb les últimes intervencions i intentaré explicar el nostre
posicionament que, de fet pels que ja hi érem a la darrera legislatura, ja l’hem explicat
en anys anteriors.
Nosaltres sempre hem cregut que els impostos municipals són força justos socialment.
No podríem catalogar-los de completament progressius perquè no és veritat, però si que
són bastant justos socialment. De fet hi ha, no diré bastants, però si una part important
de garriguencs i garriguenques que tenen una economia complicada, que no paguen cap
d’aquests impostos, no paguen cap ni un. Jo en conec uns quants que no paguen cap
impost i se’n beneficien, òbviament perquè hi ha altra gent que si paga impostos i tenim
recursos com ajuntament i podem fer polítiques socials, ambientals i tot el que
convingui. Si algú no té cotxe, si algú en el seu contracte de lloguer l’IBI el paga el
propietari, ( hi ha contractes de lloguer que no, que l’IBI va carregat sobre el llogater ),
si no fa obres, perquè no té propietats , no és una empresa i no paga IAE, no acaba
pagant cap dels 5 impostos que tenim i únicament paga alguna de les taxes.
La taxa d’escombraries potser és la menys justa socialment. És veritat que nosaltres aquí
tenim una sèrie de correccions, d’exempcions fins i tot, que estan força bé en aquest
sentit. L’altre dia a la reunió que vam fer els repassàvem i realment corregeixen bastant
la taxa d’escombraries. Podríem fer millores en aquest sentit però val a dir que si alguna
taxa permet incorporar més coses és la taxa d’escombraries. En aquest sentit la proposta
de Ciutadans que ha quedat recollida per l’equip de govern em sembla bé. Tot i que
nosaltres creiem que les iniciatives cap els emprenedors s’han d’agafar amb mesura i a
més a més sempre han de garantir que repercuteixen sobre els emprenedors. Per
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exemple si fos una bonificació sobre l’IBI, hauria de garantir molt bé que no carregués
sobre el propietari del local sinó que fos una avantatge sobre l’emprenedor . Però com
en aquest cas no és així perquè estem parlant de la taxa d’escombraries em sembla molt
bé que l’hagueu recollit com a equip de govern i això fins i tot pot millorar una mica la
nostra votació final.
Per tant hem de tenir bonificacions?. Si , nosaltres hem apostat per algunes en el passat,
perquè són moltes les que hi ha. No hem estat els únic, evidentment, n’hi ha moltes
bonificacions que han estat a proposta nostra i d’altres no . Algunes, es veritat que tenen
desajustos, s’ha de reconèixer, ho comentàvem l’altre dia i potser algun anys ens
haurem de plantejar, si continua passant això, que les hem d’adaptar. Les coses s’han
de rectificar. Aquí parlàvem per exemple de la bonificació que redueix el 50% de l’IAE
durant un anys a qui per exemple col·loca plaques solars, i sabem que això pot generar
que a vegades amb una petita inversió s’estalviïn una part important de l’IAE. Això s’ha
de corregir si continua passant i no sé si treure’ls-hi els colors a les empreses que li
posen una mica de morro i aprofiten la conjuntura per reduir l’impost posant una vulgar
placa solar.
És veritat que les bonificacions han de servir per això, per corregir qüestions
ambientals, fins i tot per qüestions socials, però en tot cas s’han d’agafar amb mesura i
han de ser les que han de ser. Si ens passem amb bonificacions estem fent el contrari,
fem una divisió completament injusta socialment, perquè els impostos és un dels
ingressos més forts que té l’ajuntament en el qual podem intervenir i és un ingrés que
ens ajuda a tirar endavant i a fer moltes polítiques socials i ambientals.
Per acabar la meva intervenció voldria explicar el nostre posicionament . Nosaltres els
darrers anys sempre havíem votat en contra de les ordenances, entre altres coses perquè
sempre hem cregut que els impostos i les taxes s’han d’actualitzar amb l’IPC. Però tots
sabem que l’IPC en aquests moments està en negatiu, per tant no cal donar masses
explicacions. En tot cas ens agradaria que més que congelar, el que es digués aquí és
“si l’IPC és positiu a final d’any nosaltres farem l’increment que correspongui a l’IPC “.
Que no fa aquesta pinta que sigui així, però és el que a nosaltres ens agradaria
plenament i és el que ens faria votar favorablement.
Estem molt d’acord amb que es mantingui aquest 6% en el cas de l’IBI, que és la
decisió que ha pres l’equip de govern, tenint present això, que ens hem reunit i que
n’hem parlat i s’ha incorporat alguna cosa positiva, en aquest ocasió ens abstindrem.
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Intervé la Sra. alcaldessa:
Només un aclariment. Òbviament s’obre un període d’al·legacions un cop feta aquesta
aprovació avui. Poden presentar els documents que considerin oportuns i es resoldran,
Com es resolen?. Políticament. Perquè no és una al·legació en què un jutge hagi de
resoldre la qüestió. Una al·legació si no és de forma, sinó de contingut es resol
políticament. Aquest és el mecanisme, per tant ens pertocarà a l’equip de govern,
parlant tantes vegades com calgui, ja ho saben, decidir si s’accepta o no l’al·legació.
Tècnicament després el Sr. Guiu ja els explicarà el què, jo només volia fer una petita
referència, a què, com molt bé ha explicat el Sr. Guiu , des de l’equip de govern el
nostre posicionament ha estat de congelació. Crec que això no és cap sorpresa per ningú
de vostès. De fet en els nostres programes electorals ja parlàvem de què no
s’incrementés la pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes i aquí diguem que ja teníem
una orientació de cap a on aniria la proposta de l’equip de govern.
Dic això perquè les ordenances són uns documents densos de lectura, és cert, i són uns
documents gruixuts, amb la lletra molt petita i amb molta terminologia que els que no
som de l’ofici ens costa. No és una lectura “amena”. Dic això perquè estic d’acord en
què podríem haver parlat abans del tema, però sobretot si hagués hagut una voluntat de
fer una remodelació d’aquelles de girar completament la fiscalitat al nostre municipi.
Però des del moment en què la voluntat era seguir igual, tampoc teníem molt més a
debatre. No obstant podem entendre que hagin grups que tinguin ganes de participar i de
fer aportacions, és més les celebrem i ens agrada poder-les recollir a nivell
d’ordenances. Per tant els volem encoratjar a què ho presentin abans, que facin
propostes de manera proactiva, que nosaltres puguem recollir-les i puguem treballar
conjuntament un document d’ordenances.
Aquesta és una invitació que els faig de cara a què als propers exercicis tots plegats,a
l’estiu ja tinguem un plantejament de quines són les propostes que cada un dels nostres
grups vol treballar per les ordenances, per poder-ho fer amb temps i forma i potser
llavors ens convencen que no hem de seguir congelant. Per què no?. Això també pot ser
així.
Referent al tema que comentava el Sr. Oliveras, “teníeu l’oportunitat de desfer el que en
el seu dia vareu tots protestar que s’havia fet des del govern de l’Estat, quan nosaltres
l’any 2013, varem aprovar l’ordenança que feia referència l’IBI

varem decidir

lliurement com municipi, quin era el tipus impositiu que volíem aplicar a aquest impost
i ens varem trobar que des del govern de l’Estat es van saltar la sobirania local, una
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vegada més, i ens van imposar un increment de l’IBI que en aquell moment no havia
decidit lliurement l’ajuntament de la Garriga, ni el plenari de la Garriga, sinó que es van
saltar el que havia decidit el Ple i a un mes passat el ple d’ordenances ens van obligar a
aplicar uns coeficients correctors de l’ordenança que havíem aprovat saltant-se tota
l’autonomia local que tenim els ajuntaments pel que fa a les ordenances fiscals i les
ordenances generals .
Dic això perquè en aquell moment havíem decidit una cosa i es va trencar, això ha
tingut unes repercussions al rebut de l’IBI que va ser aquest increment del 2013 al 2014
d’aquest 6% i al 2015 ja varem poder congelar. Per tant dir que ara estem parlant de
congelació. Vol dir increment zero en el rebut del ciutadà, increment zero d’un any per
l’altra. És a dir que al 2016 ningú pagui més del rebut de l’IBI del que ha pagat al 2015.
Congelar és això. Fer una altra cosa és baixar-ho i nosaltres no ens podem plantejar en
aquests moments rebaixar aquest impost, perquè entre altres coses, també des del
govern de l’Estat, a través de la llei de pressupostos se’ns ha dit que aquest any
revisarem (no dic que no estigui d’acord, només dic que se’ns ha imposat per part del
govern de l’Estat el què, el quan i el com) les retribucions dels personal que treballa a
l’ajuntament de la Garriga i s’ha de fer en un 1% .
S’han d’incrementar les retribucions un 1%. Direm que un 1% és poc però en aquest
cas estem parlant de 80.000€ o més d’increment de la despesa. Per tant anem sumant,
80.000€ més de despesa, abans hem aprovat uns plecs del contracte de jardineria que
parlen, com molt bé ha explicat la regidora, de redimensionar a la realitat del nostre
municipi el servei, amb un cost que gairebé triplica el cost real que tenim actualment del
servei de verd urbà. Això vol dir que de pagar uns 100.000€ l’any acabarem pagant
270.000€ , per tant a aquest increment també se li ha de fer front i tots sabem d’on
venen els ingressos dels ajuntaments.
Nosaltres no som del parer de rebaixar els impostos, però tampoc d’incrementar-los, per
tant congelació.
El tema de l’IBI ara l’explicarà el Sr. Guiu. En el tema del pressupost estem d’acord en
que cal treballar-lo abans i conjuntament i el nostre compromís és que esperem que a
mitjans de novembre els puguem donar un avantprojecte per treballar plegats i per fer
propostes i tot el que considerin que vulguin fer.

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Responent als senyors de la CUP dir que a dia d’avui entenem que al cadastre només hi
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ha dos IBIs el rústic i l’urbà i per tant avui no veiem la manera de com segmentar per
activitats per tal d’avaluar la proposta que ens fèieu. Aquesta proposta avui no la podem
acceptar perquè no veiem la manera des del punt de vista tècnic. Ara bé és un tema que
com a equip de govern no veiem malament en el fons. En el moment que veiéssim que
això ho poguéssim fer o potser quan hi hagi una revisió cadastral, que tampoc depèn de
nosaltres, es podria aplicar. Aplicar-ho és un tema que en el fons ho podríem compartir,
en tot cas ho podríem parlar, però la forma avui no la veiem i aquest és el motiu que no
ho proposem.
Per la resta donem les gràcies als grups que donen suport a les ordenances i dir-li al Sr.
Oliveras que a mi em sembla que no és incoherent el dir “congelar” referent a l’IBI,
perquè ho ha explicat molt bé la Sra. alcaldessa. Congelar és increment zero i si
haguéssim fet la proposta que ens feia ell seria baixar. Per tant és coherent el primer
criteri amb l’IBI.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Igualment, encara que ara haguem respòs el per què si volen fer-ho via al·legació o via
document i que es pugui respondre tècnicament amb el per què més detallat, ho poden
fer.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
No sé si l’he entès bé Sra. Budó. Vostè ha dit que aquest any farem front a un augment
del contracte del verd urbà en 200.000€ , però aquest augment no hi és perquè la suma
és zero. És a dir vam quedar que el contracte que hi havia abans era d’una quantitat,
posem 100.000€ i després amb els extres pujava fins a 300.000€ . El que fèiem ara era
en lloc d’haver de pagar uns extres tindríem una “tarifa plana” , que quedava en
300.000€. Jo vaig entendre aquests plecs així. Per això a mi aquesta partida no em surt,
perquè ara ja paguem aquesta quantitat en extres.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Amb extres que hem de “rascar” per veure d’on ho traiem. Però el contracte de verd
urbà d’aquest proper any triplica gairebé el seu cost perquè es fan més coses, es
redimensiona a la realitat del municipi. No podem estar fent contractes de 40.000 en
40.000€ de la poda, d’una altra cosa,etc., sinó que s’ha d’incloure la poda a dins, tots
s’ha de tenir previs, és a dir s’ha de dimensionar a la realitat.
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Moltes vegades s’havia deixar de fer podes o de replantar perquè no estava inclòs al
contracte i no hi havia pressupost.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Precisament en això que esteu parlant és en el que es notarà i on hem de treballar, en
què es vegin al carrer les millores que hi ha i en què es gasten els diners i això del verd
urbà és un exemple. En aquests propers anys tots plegats notarem que hi ha una inversió
per part de l’equip de govern.
Nosaltres del que ens queixem és de què amb aquests 120.000€ que significaven aquest
6% o de baixar i pujar impostos, acabem veient en què els números són esplèndids a
l’ajuntament però no es tradueix en inversió al carrer. Es tradueix en augmentar el
romanent, el famós romanent i no s’acaba traduint en inversió.
A nosaltres en hagués agradat que l’equip de govern aquest any, o aquesta legislatura
hagués volgut començar a augmentar la seva capacitat d’hipotecar-se perquè es veiés
traduït al carrer.

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
És cert que hi ha romanent, però en anteriors plens ja ho hem explicat i en el punt
següent portem precisament una aplicació d’aquest romanent, per tant si que estem fent
coses i si l’estem aplicant. Una altra cosa és que no podem aplicar tot aquest romanent
perquè hi ha una part que no ens deixen, però el que podem revertir en inversió
sostenible aquest si que l’estem aplicant!. En què ?. Clar, en què ja és valorable, però ja
hem portat en aquesta legislatura dos modificacions de aplicació d’aquest romanent. En
el següent punt n’hi ha una de 100.000€ . Podrà valorar si val la pena o no en l’aplicació
que portem al següent punt, però en tot cas l’estem aplicant, no guardem allà el
romanent.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Si, però part d’aquest romanent ja te’l capen . Si tu ho has pressupostat i ho gastes bé
però si ho ingresses en forma de romanent i aquest romanent te’l capen no t’acabes
podent gastar tots els diners que tenies prèviament.

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
No, però part d’aquest romanent que capen va a reduir deute. Però això no ho puc
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discutir. És a dir si voluntàriament com a equip de govern decidíssim si tinc un
romanent de 100 i dediquem la meitat a reduir deute i l’altra meitat a inversions,
podríem tenir aquesta discussió i no estar d’acord en què com a equip de govern
destinéssim la meitat del romanent a reduir deute, però no és potestat de l’ajuntament
decidir això. L’ics per cent que destinem a reduir deute ens ve determinat per llei i un
cop hem tret això el que ens queda un cop tancat el pressupost l’hem gastat en diferents
coses, en moltes coses, ara aquí no tinc la relació però s’ha fet el carrer de la Doma, el
carrer Sant Francesc, la pista número 2, el clavegueram, l’enllumenat, l’skate, l’asfaltat
de carrers, tot això ha estat fet amb romanents, amb diner propi, perquè el romanent és
diner propi.
A partir d’aquí el reduir deute sempre està bé, però tampoc és una decisió que prenem
nosaltres, ens obliga la llei. Cal també dir que el tenir cada dia menys deute vol dir que
el pressupost de l’àrea d’hisenda cada cop és més baix i si el pressupost cada any és més
baix vol dir que n’hi ha més per altres coses. M’explico? . Això ens permet que si avui
ens haguéssim d’endeutar la situació ens ho permet. Després ja decidirem si ens
endeutem o no i en què. Llavors serà una valoració política, però la situació és aquesta i
ja ho veuran després veient l’estat d’execució en els ratis. Els ratis són baixos i fins i tot
si em digués que són massa baixos també li acceptaria.

El Ple de l’Ajuntament per 12 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s i 1 PSC-CP), 3
abstencions (2 C.U.P.-PA i 1 ICV-EUiA-E) i 1 vot en contra (1 SI-Solidaritat), dels 16 membres
assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord.

6. Aprovació de modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.35

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.
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Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos,
els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant
sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats
ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22
(article 160.4 del TRLRHL).

ES PROPOSA:

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 105.169,04 euros de la
forma següent:

Despeses que cal finançar:

Crèdits extraordinaris:(um: euros)
PD

Aplicació pressupostària

2015/2/203/1

2015.203.33400.62900

CUT.Adquisició de càmera de fotografia i video

430,82

2015/2/206/2

2015.206.33700.62500

DJP.PAR.Adquisició
Torre del Fanal

972,15

2015/2/206/3

2015.206.33800.62400

DJP.PAR.Adquisició remolc Cavalcada Reis

2015.207.23102.48011

ACP.POI.Quota anual Fons Català de Cooperació

2015/2/403/14 2015.403.15320.63400

Descripció

Proposta d’increment de
la consignació inicial

estanteries

equipament

665,50
1.100,00

ATS.VPU.Reposció vehicles UOS

96.679,00

Total crèdit extraordinari:

98.847,47

Finançament que es proposa:
Baixa per anul·lació (um: euros)
PDFA

Aplicació pressupostària

Descripció

Proposta de
consignació

2015/2/100/1 2015.100.92000.62900

ALP.Inversions generals

430,82

2015/2/100/1 2015.100.92000.62900

ALP.Inversions generals

972,15

2015.206.33800.22620

DIP.PAR. Nadal i Reis

665,50

2015.207.23102.48009

ACP.POI.Fons de solidaritat 0,80%
Total baixes per anul·lació

PDFA

Aplicació pressupostària

Descripció

-

2015.301.87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.100,00
3.168,47

Proposta de consignació

Total romanent de tresoreria despeses generals
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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.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Bona nit de nou. Anem a explicar aquestes modificacions una de les quals, de 96.000
euros, és l’aplicació del romanent de tresoreria per despeses generals.
Comento ràpidament petites reclassificacions que hi ha, bàsicament hi ha dues que són
per posar les coses al seu lloc, diguem-ho així. Hi ha una partida de 430 euros per
l’adquisició d’una càmera de fotografia i vídeo que en lloc de tenir-ho en una partida
d’inversions generals l’assignem a cultura perquè és on es farà servir, d’acord?.
El mateix passa amb els 972 euros que en aquest cas són unes estanteries per la Torre
del Fanal, i que posem en una partida d’inversions generals .
Després hi ha una altra reclassificació d’una partida, que és el tema d’un remolc per la
cavalcada de reis. Ho tenim també dintre d’una partida genèrica de Nadal i reis i el que
fem és posar-li nom en la partida, dir que és per un remolc no ser si m’he explicat bé.
Després tenim la quota anual del Fons Català de Cooperació. Aquest any a les partides,
o les subvencions, que són nominalistes, és a dir que tenen nom i cognoms, les hem de
posar una quota. En aquest cas és així, però si fossin subvencions seria el mateix criteri.
En aquest cas és una quota, però en tot cas com és nominalista li hem de posar partida
amb nom i cognoms en lloc de tenir-ho en una partida genèrica de fons de solidaritat.
Però al final el que estem fen és treure-ho d’un lloc i posar-ho en l’altre, no estem fent
ni cap increment ni cap decrement.
Finalment proposem l’ús d’una part d’aquest romanent de tresoreria per import de
96.679 euros per adquirir i fer la reposició dels vehicles de la brigada concretament per
un camió grua i dues furgonetes. Això és el que sotmetem a plenari.

Intervé la Sra. Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA:
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Res a dir, hi estem d’acord.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Res a dir, el que passar és que 976 euros en “estanteries”, deu ni do!. Folrarem tota la
Torre del Fanal d’”estanteries” perquè trobo que és una quantitat força alta.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Sense que serveixi de precedent hi votarem a favor perquè entenem que el canvi de la
flota sobretot el canvi de la flota de la brigada fa falta i estem pagant molt de
manteniment amb la qual cosa hi votarem a favor.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Res a dir

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

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

7.1. Donar compte de l’informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al
compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al
període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de
setembre de 2015

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius
al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament
a proveïdors a 30 de setembre de 2015:

Informe relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal
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De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, emetem el següent informe,

Antecedents

Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat
local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una
reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar
al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la
llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies.

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe
s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas
a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement.

Legislació aplicable
•

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

•

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

•

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

Per tot el que antecedeix,
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Informem:

Primer. Que en data 30 de setembre de 2015 existeixen obligacions pendents de pagament que
incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a
l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 129 factures per import total del 48.925,92
euros.

Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a
l’Ajuntament de la Garriga és de 38,37 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació és de 22,12 dies.

Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a
l’Ajuntament de la Garriga és de 32,22 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació és de 30,82 dies.

Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de
pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració
pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que
s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que
introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent:
•

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

•

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

En el cas de les certificacions d’obra:

o

La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de conformitat
de la certificació.

o

El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el
termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o
prestació del servei.

o

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

Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 30 de juny de 2015, fer
constar que no existien factures pendents de pagament fora del període legal, tant pel que fa a
l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.”

Informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb el reial decret
635/2014

“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, emeto el següent,

INFORME
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Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació
de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.

Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie
històrica.

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de l'entitat local.

Segon. Legislació aplicable:
•

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

Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat Financera.

•

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període
mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:
•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que
reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres
ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments,
reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de
pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.
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Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és
el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de
pagament.

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors:
de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret
635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data
d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació
mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de
l'Administració.

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que
correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de
cadascuna.

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents
resultats:
Ajuntament. Ràtio operacions pagades: 7,34 dies
OAMC. Ràtio operacions pagades: -7,88 dies

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial
decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions
pendents de pagament a final del trimestre:

p.o. 28/10/2015

68

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament *
import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents.

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta
posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de
la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre,
en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de
l'Ajuntament presenta els següents resultats:
Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: 1,48 dies
OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: 0,82 dies

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret
635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments,
sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades *
imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments
pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:
Ajuntament. Període mitjà de pagament: 5,41 dies
OAMC. Període mitjà de pagament: -6,84 dies

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent:

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 5,31 dies, inferior al termini màxim de
pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.

p.o. 28/10/2015

69

Setzè. Els càlculs recollits en aquest informe s'han de remetre, en tot cas, al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques.

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut:

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període
mitjà de pagament legalment previst. “

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Aquest mes hem anat “justets”. Ens hem passat un parell de dies, enlloc dels 30 dies
estem a 32. Sense que serveixi d’excusa perquè tampoc ho ha de ser, però bé coincidint
amb el període de vacances en què l’ajuntament no és el mateix que la resta de l’any
han sortit dos dies més que no haurien d’haver sortit.
De tota manera no és un problema, el problema seria si arribéssim als 60 dies. El
període de 30 dies és el recomanable però s’ha de ser sincer i hem de dir que ens hem
passat dos dies.

7.2. Donar compte de la nota de reparament número 2015.05, relativa a la nòmina de
setembre del 2015

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,

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple la nota de reparament 2015.05:

Assumpte: Informe reconeixement nòmines i incidències, amb observacions
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Sònia López i Martínez, Interventora de l’Ajuntament de La Garriga, als efectes administratius
establerts en l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Analitzat l’acord de condicions del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament La Garriga, així com la corresponent normativa

INFORMO

PRIMER.- Que vistos els informes i memòries presentats pels Caps de Departament i/o
Regidors, fiscalitzada la despesa presentada i l’existència de consignació suficient i necessària
per vinculació en el pressupost municipal per a l’exercici de 2015, i vista la relació
d’incidències a pagar en la nòmina de setembre, cal fer esmena a:

En relació a les hores extraordinàries , nocturnitats i dietes dels membres de la Policia Local,
són els acreditats pel Cap de la Policia Local, com a tasques efectivament realitzades per
necessitats del serveis i signades pel Regidor de Seguretat Ciutadana.

Tanmateix no consta cap memòria ni informe justificatiu de les accions realitzades per a les
hores extres. Com a justificant s’adjunta una taula Excel on s’indica el titular, la naturalesa de
la incidència i la seva quantificació. No obstant, no recull l’horari durant el que s’ha dut a
terme les hores extres i/o dietes.

S’observa que respecte a les retribucions complementàries del personal funcionari adscrit a
ensenyament, policia local i a la brigada, s’aprecien diferents conceptes tals com:
•

Complement de Direcció (divers)

•

Cap de Departament: 28.50/mensual

•

Complement per prolongació de jornada: 218,10€/mensuals

•

Complement de nocturnitat: 9,91€/dia

•

Complement per jornada partida: 9198,27/ mensuals

•

Complement per condicions de treball: 120,33 €/mensuals

•

Complement UOS: 118,80 euros/mensuals
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Envers aquest punt la Llei 7/2007 de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, en el seu article 22, expressa que “Les retribucions dels funcionaris de carrera es
classifiquen en bàsiques i complementàries.” En l’article 24 es concreta la naturalesa i
conceptes que son considerats en aquestes “retribucions complementàries”.

L’article 103 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre , pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, d’aplicació als ens locals estableix que “Són retribucions complementàries:

•

El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que

s'ocupi (..)

b) El complement específic destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs
de treball en atenció a l'especial dificultat tècnica, al grau de dedicació,
responsabilitat, incompatibilitat, perillositat i penositat (...)

c) El complement de productivitat, la finalitat serà retribuir l'especial rendiment,
l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb què el funcionari desenvolupa el
seu treball (...)

d) Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de
treball, que en cap cas podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en el dret a
percebre-les. Les hores extraordinàries no poden superar habitualment el límit
establert per reglament. Els serveis extraordinaris es poden compensar econòmicament
o amb hores lliures de servei.”

En el mateix sentit es manifesten els articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. És per aquest motiu
que els complements per “prolongació de la jornada” i “per condicions de treball” que
s’observen a la nòmina no s’ajusten al compliment normatiu i caldria, en el seu cas, que
s’integressin en el complement específic, ja que és el que realment escau a la seva naturalesa.
Anàlogament, caldria el concepte retribuït en el plus de nocturnitat, “per cada dia sencer
treballat en torn nocturn” (segons l’annex de l’acord de condicions del personal funcionari), i
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el plus de “jornada partida” (per treballar jornada partida de matí i de tarda), caldria
integrar-los dins d’alguna de les retribucions complementàries indicades.

SEGON.- Que d’idèntica forma, s’aprecien en la nòmina altres complements com:
•

Complement Pistes (divers)

•

Complement Especial Responsabilitat: (divers)

•

Complement de Coordinació: ( divers)

Aquests complements no apareixen ni a l’acord de condicions del personal funcionari i el
conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament La Garriga, si no que s’imputen en
aplicació de diversos decrets d’alcaldia. La imputació d’aquest complements es fa efectiva en
aplicacions pressupostaries denominades “altres complements”. Aquestes aplicacions han estat
aprovades per Ple en l’aprovació dels pressupostos, si bé aquesta Intervenció és del parer que
la seva imputació és incorrecta i que en pro del principi de transparència haurien d’estar
inclosos en algun dels complement que permet la normativa (numerus clausus) i figurar en la
corresponent Relació de llocs de treball.

TERCER.- Que en referència a la indemnització per quilometratge, el Reial Decret 462/2002,
d’aplicació a totes les administracions de l’estat, indica que l’import de la indemnització serà
de 0.19 euros per quilòmetre, i aquest hauria de ser l’import recomanable d’abonar, malgrat
allò pactat en la negociació col·lectiva d’aquest ajuntament, on el quilòmetre es remunera a
0.28 euros. Recordem, a més, que tal i com estableix la modificació de la Llei General de la
Seguretat Social, produïda pel Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, l’excés de 0.09
euros/km haurà de cotitzar a la Seguretat Social. Per aquest motiu, aquest excés ha de figurar a
la nòmina, amb les corresponents retencions, ja que no es tracta d’una indemnització, sinó
d’una major retribució, és de suposar que en el concepte quilometratge.

QUART. - Que les despeses en concepte d’aparcament i peatges d’autopista malgrat no estar
recollits ni en la normativa, sí que ho estan en l’article 8 del reglament d’indemnitzacions per
raó del servei aplicable a càrrecs electes i al personal de l’ajuntament de la garriga i al
personal de l’organisme autònom de mitjans de comunicació. Tanmateix aquest indica
l’obligatorietat de justificació de la necessitat de les mateixes.
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CINQUÈ. - Que conforme l’article 45 de l’acord de condicions del personal funcionari i 45 del
conveni col·lectiu del personal laboral, “El temps de treball considerat com serveis
extraordinaris serà compensat preferentment per temps de decans”. En aquest sentit, durant el
mes de setembre s’han pagat “gratificacions per treballs extraordinaris” en efectiu, previ
informe del cap del departament corresponent explicant la impossibilitat de la compensació en
hores de treball.

SISÈ.- Que s’ha detectat la aprovació de complements de productivitat de caràcter periòdic a
determinats treballadors.

SETÈ.- REPARAMENT:
Que els següents conceptes han estat inclosos a la nòmina sense ometent la fiscalització i sense
haver estat aprovats per l’òrgan corresponent, produint efectes suspensius en el pagament
d’aquestes conforme a l’article 216 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, tot això sense perjudici
que la seva fiscalització, a posteriori, sigui en sentit favorable:
Alta Mercè Figuerola Dubois
Alta David Garcia Peiron
Alta Montserrat Galbany Padros
Quitança Joan Barrera
Quitança Marina Cladellas
Quitança Iolanda Mercadé
Quitança Carlos Pulido

Modificació acord de junta del 7 de setembre que modifica les hores extraordinàries a
treballadors de l’àrea d’esports.

Aquest reparament haurà de ser tramés a la Plataforma de Rendición de Cuentas del Tribunal
de Cuentas conforme la Resolució del 10 de juliol de 2015 de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas.

Aquesta és la opinió de qui informa, i així ho posa de manifest a l’Alcalde, per al seu
coneixement a tots els efectes oportuns. No obstant això, l’òrgan competent, amb el seu criteri
superior, decidirà el que estimi convenient.
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La Garriga, 24 de setembre de 2015”

Segon. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda
Cal dir que no és un problema de què la nòmina no estès bé, sinó que és un problema de
forma. Prèviament a la realització de la nòmina, qualsevol dels conceptes, (que n’hi ha
molts) que s’inclouen en aquesta han d’haver tingut una fiscalització per part
d’intervenció. Ens hem trobat que hi havia alguns conceptes, (que no eren ni de lluny, la
gran part de la nòmina), que no havia hagut temps de fiscalitzar-los prèviament i per
això des d’intervenció es fa aquesta nota de reparament. Insistim en què posteriorment
la nòmina ha estat correcta i tots els conceptes que s’han pagat són correctes.
Ha estat un defecte de forma, d’impossibilitat de fiscalització prèvia, no de la nòmina en
el seu conjunt, sinó de determinats aspectes en determinades persones en aquesta
nòmina.

7.3. Donar compte execució pressupost exercici 2015, tercer trimestre

Identificació de l’assumpte

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga
corresponent al tercer trimestre del 2015.

Fonaments de dret
•

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

L'article 5 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2013, disposa que
aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al
venciment de cada trimestre natural.

•

Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada
per Ordre EHA/40441/2004, de 23 de novembre, estableix les directrius bàsiques de la
estructura o contingut d’aquesta documentació.

Per tot l’exposat,

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple:

Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015, amb el següent detall:

a) Execució del pressupost de despeses:
•

Crèdits totals: 17.959.000,36 euros

•

Obligacions reconegudes: 9.43.687,41 euros

•

Pagaments líquids: 8.611.365,34 euros

•

Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de
pagament: 872,58 euros

b) Execució del pressupost d’ingressos:
•

Previsions definitives: 17.959.000,36 euros

•

Drets reconeguts nets: 13.309.632,64 euros

•

Recaptació líquida: 9.675.259,17 euros

•

Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de
cobrament: 3.212.078,24 euros

c) Estat del servei del deute:

p.o. 28/10/2015

76

•

El capital pendent a llarg i curt termini és de 3.049.302,51 euros

•

La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,19%

•

La mitjana ponderada dels terminis és de 6,39 anys

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 13,74% dels ingressos corrents liquidats

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 18,67% dels ingressos corrents liquidats

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions
corrents
(capítols 1 a 5)

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 96,56% i ve determinada per la
proporció
de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de
2015.

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 30 de setembre de 2015:
•

A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 3.481.619,17 euros

•

Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de
període són 83.729,54 euros.

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda:
Aquest tercer punt és per donar compte és l’estat d’execució del pressupost a 30 de
setembre, comento breument les grans xifres.
En quant a despeses, dels crèdits totals de 17.959.000€ estem en un estat d’execució de
pràcticament el 59%, que són les obligacions reconegudes per valor de 9.143.000€ i
d’aquestes el 94% és a dir pràcticament tot, estan efectivament pagades, és a dir
8.611.000€.
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En quant als ingressos, dels mateixos 17.959.000€ de previsió inicial, tenim el 85,83%
reconegut, que són 13.309.000€, recordem com sempre repeteixo, (però val la pena dirho per la gent que no m’ha escoltat abans), que sempre els ingressos estaran en un
percentatge més executats que les despeses perquè la gran part dels ingressos que són
els impostos es meriten, no en el moment que es fan efectius sinó a principis d’any i
això vol dir que de seguida durant l’any l’estat d’execució és més alt.
En canvi la recaptació líquida és més baixa, és a dir si estàvem parlant que dels
pagaments líquids de l’estat d’execució de les despeses, està efectivament pagat el 94%,
en el cas dels ingressos està efectivament pagat només el 72% . Perquè una cosa és que
es meritin els impostos de principi d’any i l’altre cosa és que líquidament es van cobrant
segons el calendari fiscal que tenim establert a la Garriga i que són 4 mesos al llarg de
l’any.
En quant a les xifres del deute viu, cal dir que tenim un deute viu de 3.049.000€, una
mitjana ponderal tipus del 0,19 i un termini mitjà de pagament de 6,39 mesos.
En quant als ratis seguim reflexionant sobre el que abans comentàvem amb el company
Sr. Oliveras, és a dir els ratis són bons, molt bons i això ens permetrà pensar si en un
moment donat podem fer altres coses perquè tindrem capacitat per fer-les. En aquest
sentit tenim un estalvi net de 2.141.000€, que és un 13,74% , és un rati baix , que per
una banda està molt bé però per l’altra banda ens permet marge per treballar.
El rati del nivell d’endeutament és del 18,67%, és a dir molt baix, no ho dic en sentit
pejoratiu sinó que és baix ; fins el 100% que ens permet la llei disposaríem, si
volguéssim, de 14.000.000 per endeutar-nos. És molt .
La capacitat de retorn està al 96% això vol dir que som capaços de pagar els deutes en
un any aproximadament. Vol dir que des d’aquest punt de vista la finances estan molt
sanejades. A partir d’aquí això ens permet i ja ho hem comentat en anteriors plens, que
així com la legislatura anterior va ser una legislatura on varem fer moltes coses (perquè
vam tenir molts romanents de tresoreria positius, els varem aplicar i varem tenir la
capacitat de fer moltes coses a l’hora), vam tenir també la capacitat, la sort, cadascú que
li digui com vulgui, de sanejar molt aquestes finances, de manera que ara ens permet
que juntament amb aquest números que avui tenim i que esperem es consolidin a finals
d’any, tenir en aquesta propera legislatura tenir la capacitat, com a mínim, de plantejarnos fer més coses, perquè tindrem aquesta capacitat de poder-les fer.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
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Al dictamen hi ha un error de forma, posa l’alcalde accidental i signa la Sra. alcaldessa.
És al 7.3. Per la resta res a dir.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Res a dir, després d’anys del túnel del deute, estem sortint amb força, com un AVE.
Espero que tot això vingui traduït sobretot al pressupost del 2016, que sigui ambiciós
degut a la ràtio d’endeutament que tenim. Res més, gràcies.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Estem d’acord.

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

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Res a dir.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Res a dir. Però és una bona noticia saber que serà un pressupost ambiciós.

El Ple resta assabentat.

8. Informes de l’alcaldia

Intervé la Sra. alcaldessa:
Aprofito aquest punt per informar que arrel d’una pregunta de la portaveu de la CUP,
hem estudiat legalment a nivell d’ajuntament de la Garriga, si ens podíem presentar com
a acusació particular en el cas de violència de gènere que va suposar que una dona
garriguenca morís a mans de la seva parella. Finalment des dels serveis jurídics se’ns ha
informat de què si és possible que ens presentem com a acusació particular i els passos
que haurem de seguir són contractar un bufet d’advocats penalistes, especialistes en
aquests temes per tal de poder seguir tots els tràmits que haguem de fer.
El Sr. secretari ens explicarà per què és possible que no ens admetin com a part
implicada.
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Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
Darrerament hi ha alguns jutjats que no admeten la compareixença d’administracions. Ja
no és “acusació particular”, ara es diu “acció popular”. Però és igual, el sentit tothom
l’entén. Hem fet consultes amb advocats penalistes i ens han dit que moltes vegades ara
els jutges no ho admeten si no veuen una relació directa i per tant s’ha de justificar molt
bé, s’ha de filar molt prim, en aquesta opció són molt més restrictius, però farem l’intent
i ho presentarem mitjançant decret d’alcaldia es presentarà al jutjat corresponent, que
per cert s’ha traslladat a Granollers, a veure que ens diuen.

9. Mocions

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per iniciar un avenç cap a la sobirania
tecnològica del nostre municipi i per racionalitzar els recursos i despeses de la corporació.

La conjuntura socioeconòmica ha situat l'ús del programari lliure a consideració de les
administracions públiques com a factor de minimització de la despesa i com a mostra de
voluntat d'austeritat. Aquest plantejament, tot i ser positiu, és incomplet. Situa aquest àmbit
socio-productiu únicament en termes de balanços comptables. No es pot obviar el caràcter
estratègic de la tecnologia software. La realitat en un context de digitalització del procés
productiu, és que el programari i el seu control integral són elements imprescindibles per a
l'eficàcia del sector públic. El canvi de paradigma generador de béns i serveis obliga a fer
gravitar entorn els sistemes d'informació digitals tot el procés de producció en la nostra societat.

Aquesta fita només és possible amb l'adopció integral de les tecnologies de lliure llicenciament.
S'ha d'exercir la sobirania tecnològica entesa com a la capacitat de decidir i fer, no subjecta a
condicionants de tercers. La societat de la informació es basa en el tractament intensiu de la
informació per proveir coneixement. Les quatre llibertats que proporciona l'adopció del
programari lliure com ara l'ús universal per a qualsevol propòsit, l'estudi del seu disseny, la
modificació adaptada a requeriments i la redistribució solidària, són opcions absolutament
necessàries per a la viabilitat de la gestió integral i efectiva de les corporacions locals.
•

Les

oportunitats

que

tenim

davant

l'adopció

de

tecnologies

lliures

són:

L'exercici de sobirania tecnològica per poder concebre i dissenyar el programari d'acord
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amb les necessitats racionalitzades a allò que es precisa.
•

La promoció de l'accés electrònic dels i les ciutadanes als serveis públics amb eines
lliures d'acord amb la Llei 11/2007.

•

El foment de l'ocupació per a les i els tècnics qualificats en sistemes d'informació de la
ciutat i generació d'activitat per a cooperatives, ens públics i petita i mitjana empresa
tecnològica.

•

La garantia de la seguretat de la informació sensible d'acord amb la legislació actual en
matèria de protecció de dades personals.

•

La protecció de la inversió, assegurant que el programari que es desenvolupa té un
mínim recorregut d'amortització i una minimització de la despesa de manteniment.

•

L'aplicació de polítiques sobiranes de governança de les tecnologies i d'estàndards de
compliment de criteris de qualitat sense cap condicionant limitant.

•

L'ús de l’idioma requerit en les aplicacions informàtiques.

•

La difusió de la cultura i imaginari de la compartició, de la solidaritat i de la propietat
col·lectiva com a valors en la societat, alternatius a la concepció estrictament
apropiativa i rendista.

•

L'estalvi que suposa deixar de pagar regalies a multinacionals i empreses intermediàries.

Cal fer així una radiografia global de la infraestructura tecnològica de l'ajuntament, programari
utilitzat, maquinari-hardware en explotació, xarxa de comunicacions, perfil d'usuaris, potestats a
les quals cal donar compliment i competències associades a la relació de llocs de treball.

Cal exigir a les i els responsables públics en matèria tecnològica informes sobre les dificultats,
si n'hi haguessin, de canvi a programari i tecnologia lliure. Això permetrà d'una banda trencar
opacitats i resistències tendencioses i en segon lloc identificar clarament els entorns que han de
ser estudiats de forma més detallada per traçar la convenient transició a tecnologia lliure.

Cal així elaborar un projecte de migració a programari lliure i eradicació simultània del privatiu.
Sense una directiva explícita política difícilment es poden vèncer les inèrcies i interessos
contraris a la implantació de nous paradigmes productius i més si són transgressors de l'estatus
quo crematístic de les multinacionals del sector i postures acomodatícies dels qui governen i
gestionen en el context públic. Per tant caldria realitzar de forma seqüencial les accions
següents:
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Aprovació de la present moció declarativa del pas sistematitzat i planificat a tecnologies lliures.
•

Elaboració del programa de migració a programari lliure.

•

Procés de conscienciació en l'àmbit laboral del consistori i la ciutadania.

•

Formació al personal de l’Ajuntament i la ciutadania en general.

•

Execució del projecte de migració progressiva i sistematitzada.

•

Avaluació del projecte de migració.

•

Declaració de municipi lliure de programari privatiu en l'administració local en 2018.

Per tots aquests motius, proposem els següents acords:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la migració a tecnologies de lliure llicenciament el programari de
l'administració municipal de l'Ajuntament de la Garriga, sempre que hi hagi una oferta similar al
mercat.
SEGON.- Adquirir prioritàriament, en cas de menester nou programari en un futur,programari
de lliure llicenciament.

TERCER.- Acordar la data del primer de gener de 2018 com a data límit per a la implantació
integral del programari lliure en els sistemes d'informació municipal. Declarar així la data
esmentada com a data límit per a l'eradicació de programari privatiu en els sistemes municipals.

QUART.- Aprofitar l'avinentesa per realitzar la racionalització i quan s'escaigui la reenginyeria
de processos de l'activitat administrativa municipal a fi i efecte d'assolir eficaçment els objectius
de progrés social amb el màxim d'eficiència quant a la utilització dels recursos públics.

CINQUÈ.- Acollir-se a totes les iniciatives que en matèria tecnològica i promogudes per les
instàncies públiques supramunicipals, ajudin a assolir els objectius marcats en el primer i segon
punts.

SISÈ.- Realitzar la transferència tecnològica explícita de tot allò desenvolupat en l'entorn
institucional municipal en matèria de tecnologies lliures cap a la societat civil.

SETÈ.- Traslladar a les administracions estatal, autonòmica i supramunicipals aquesta decisió.
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INTERVENCIONS

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Cal dir que presentem aquesta moció perquè entenem que hi ha formularis i maneres de
relacionar-se amb d’altres administracions supralocals, com pot ser la Diputació o la
Generalitat, que poden impedir aquesta translació, però si no ho fem des de la bases, des
dels municipis, no canviarem mai aquests programaris donat que ens ho limiten des
d’altres administracions.
Dit això esperem que la puguem aprovar.

La Sra. Meritxell Budó atorga la paraula al Sr. Jordi Pubill.

Intervé el Sr. Jordi Pubill, en representació del grup municipal de CiU:
Gràcies Sra. alcaldessa. Bona nit a tothom. Aquesta és la primera intervenció que faig al
ple i aprofito per dir que és un gran honor formar part d’aquest consistori i tenir la
possibilitat de participar en aquest plenari, dipositaré tots els meus esforços i tota la
meva il·lusió.
Senyors de la C:U.P, a nosaltres, tal i com ja els vam fer saber, ens hagués agradat que
aquesta moció no hagués entrat com a tal, sinó com a prec. Des de l’equip de govern ja
s’està treballant com un objectiu bàsic de la legislatura amb la conseqüent millora
tecnològica i amb el programari més econòmic i eficient possible, per tant aquesta
moció la votarem en contra, perquè trobem que no és necessària. Considerem que hi
estem treballant i l’haguéssim estès com un prec i no pas com una moció.
Des de l’ajuntament de la Garriga seguim lleis de transparència que ens fan penjar la
informació en un determinat programari lliure i per tant ens cenyim al que marquen les
directrius per tal de garantir sempre la gestió i l’eficiència administrativa del consistori.
Tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona estan treballant en
projectes per tal d’aconseguir que aquesta sobirania tecnològica es produeixi de la
millor manera possible, tenint en compte la important despesa econòmica que això pot
ocasionar.
Per acabar dir que des de l’ajuntament hi apostem clarament, però el que no podem fer
és marcar una data al calendari ja que depèn de molts factors que ara mateix no podem
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controlar. Preferim no fer promeses que no sabem si podrem complir i seguirem
treballant com fins ara per aconseguir-ho. Moltes gràcies.

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Neus Marrodán, portaveu dels grup municipal
d’Acord ERC-AM.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge, activitats i
energia i regidora de l’àrea de noves tecnologies en representació d’Acord ERC-AM:
El nostre posicionament és contrari a tirar endavant la moció i ho és perquè tal i com ha
expressat el grup amb qui som socis de govern, els vam demanar que presentessin totes
aquestes reflexions com un prec i que poguessin incorporar les seves reflexions dins un
prec. Crec que és important que tot el plenari entengui la gran feinada que s’està fent,
des de l’equip de govern i els tècnics corresponents, per acomplir de manera molt
avançada amb les obligacions legals que ens creiem i que volem aplicar, que són
especialment la llei de transparència, l’administració electrònica i el lliure accés a les
dades que es generen des de qualsevol consistori.
Des d’aquest equip de govern hi treballem (i estem treballant des de la legislatura
anterior i en aquesta legislatura tindrem la sort de poder implementar) tota una sèrie de
processos, de programes de gestions internes, que ens han de permetre millorar
l’eficiència, l’eficàcia, la transparència i l’accés per tant, lliure i sobirà, com vostès en
algun punt demanaven, i la promoció de l’accés electrònic del ciutadà als serveis públics
amb eines lliures.
En aquests moments, des de la regidoria, des de l’equip de govern, s’està treballant per
transformar tots aquells programaris que existeixin amb llenguatge lliure sempre que es
pugui garantir l’eficiència, l’eficàcia i la seguretat de les dades. És imprescindible
garantir la seguretat de tota la informació que es genera en un consistori en tot el món
de la societat del coneixement i de les tecnologies. És imprescindible.
En aquests moments podem treballar amb programari lliure en determinats àmbits, el de
la publicitat, el de la transparència de totes les dades que anem generant. La web és un
programari lliure, la informació que es publicita a la web és accessible per a qualsevol
ciutadà, no cal que disposi de cap programari comprat per poder conèixer la informació
del municipi.
En aquests moments, a més, a partir del portal de transparència i des de l’ajuntament de
la Garriga, estem dotant de contingut aquesta web i estem acomplint els indicadors, no
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tant els que marquen els diferents estàndards com infoparticipa, sinó explícitament els
que marca la llei de transparència. És important que es pugui saber això perquè és el
gran què d’aquesta administració electrònica i el gran què d’aquesta voluntat d’acostar
la societat del coneixement als ciutadans.
Estem treballant per implantar un sistema d’informació geogràfica amb programari
lliure, ja el tenim a la casa, ja està instal·lat i aquesta propera setmana es comença la
formació i ho estem fent, com ho deien vostès?, amb empreses petites, dinamitzant les
petites cooperatives, els petits gestors, els petits creatius que generen i treballen en el
programari lliure i que són realment innovadors perquè puguin competir i lluitar contra
les grans multinacionals.
Malauradament encara ara i mentre no ho puguem evitar, hem de continuar contractant
determinats programaris que ens fan treballar internament i que són els que ens
garanteixen la seguretat de les dades.
A partir d’aquí els convido a que es puguin apuntar a totes les gestions de seguiment
que es faran en les diferents comissions polítiques i també en el contracte de seguiment
de la gestió de Societat del coneixement i en el seu moment, saben que poden i està
disponible a la web el pla director de noves tecnologies en què poden veure com s’ha
dimensionat, com s’ha analitzat i es segueix tot el treball de l’any.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Estic molt d’acord amb el que exposeu sobre aquest tema, però s’ha de tenir en compte
que “programari lliure” no significa necessàriament “programari gratis”. No confonem
el terme “free”, que pot donar lloc a aquest malentès . Hi ha programari lliure que costa
diners, potser no costa tant com les llicències d’altres programes però costa diners. Dit
això també té més avantatges que no heu dit a la moció, però té l’avantatge de la
seguretat que han

fet ara esment el Sr, Pubill o la Sra., Marrodán. Avantatge o

desavantatge, perquè no és el mateix el paquet office que tothom sap com funciona que
l’open office que funciona en plataforma lliure, és similar, però no és igual. Això és
temps que ha de dedicar la gent que treballi a l’ajuntament de la Garriga i això també
s’ha de tenir present. També el suport tècnic que en el programari lliure acostuma a no
existir i si tens sort, o bon feeling, amb el creador del producte potser si, però
normalment t’has de buscar molt la vida.
Necessitaria que m’aclareixi-ho dos temes que no he “agafat bé”. Un és de quina llei i
de quin govern és la llei 11/2007. Tampoc acabo d’entendre l’article 4 dels acords, a
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veure si es pot simplificar el llenguatge perquè el trobo massa tècnic, si teniu un resum
amb 4 paraules que puguem entendre millor.
Estic d’acord amb el que ha dit el Sr. Pubill, no ens podem posar dates perquè jo no sé
l’1 de gener del 2018 com estarem . Aquesta moció no és nova, al Vallès Occidental, a
ajuntaments com Cerdanyola o Badia del Vallès, si no recordo malament, a l’any 2012
ja la varen presentar i es van posar com a data l’1 de gener de 2015 i no han pogut
encara passar tot al programari lliure perquè les coses són més complexes que això, com
ha dit la Sra. Marrodán o el Sr. Pubill.
En aquest sentit jo faria una esmena, que digui que sempre hi quant hi hagi garanties de
seguretat i suport tècnic necessari en cas d’incidències del software utilitzat. A més que
es farà només si el programari lliure és superior, o igual, en qualitat al privatiu.
A més crec que no ens podem posar aquesta data.
A l’equip de govern dir-li que si esteu apostant per programari lliure, que és veritat, és
evident, no sé per què no doneu suport a la moció, tampoc diu res d’estrany. Suposo que
és pel fet que no s’ha presentat com a prec, però no diu res com per no donar suport,
exceptuant el tema de seguretat i el tema de posar dates. No diu res que no puguem
perfeccionar i aprovar per part de l’equip de govern.
Per la nostra part si feu aquesta esmena que us he dit, votarem a favor i sinó ens
abstindrem. Gràcies

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Com a grup hem decidit ser breus i concisos a les mocions, perquè sinó al ple durarà
més la part de mocions que la part del ple ordinari. Si aquesta ha de ser la tònica dels
plenaris acabarem votant només les mocions i no fent intervencions. Volem deixar
constància d’aquesta reflexió.
Votarem a favor d’aquesta moció perquè entenc que l’ajuntament de la Garriga ja hi
està treballant. En el tema de les dates jo també sóc partidari de no posar-nos dates, de
posar quan abans millor amb el compromís que ja ho estem tirant endavant.
Votarem a favor, estigui o no l’esmena feta.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Des de la meva ignorància i assessorat pels companys del grup he de dir que si, és cert
que l’equip de govern està caminant cap el lloc al que es refereix la moció.

p.o. 28/10/2015

86

A nosaltres, per altra banda, no ens incomoda el fet de posar una data perquè encara que
no s’arribi tampoc ningú ens dirà que no s’ha arribat, per la qual cosa no tenim cap
problema per votar-hi a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Bé, doncs si la data no ha de suposar un problema la cosa canvia. A mi, personalment,
el que més m’incomoda és aquesta data, no l’acabo d’entendre.
A més defenseu una moció que comparteixo, comparteixo la línia a la que hem d’anar,
tot i que també confesso que hi ha alguns paràgrafs que no he entès i algun company del
grup m’ha ajudat a entendre-ho perquè també s’ha trobat amb algun punt que no
acabava d’entendre.
De tota manera els acords són més clars i els compartim, però no acabem d’entendre
que es posi una data, perquè de fet en el primer acord ja es diu “ sempre que hi hagi una
oferta similar al mercat”.Amb això s’assumeix que probablement al mercat no hi ha
oferta per tot, amb la qual cosa d’entrada s’assumeix que no estaríem en disposició de
fer-ho de forma immediata. Per tant estem fent un “brindis al sol”, perquè no sabem si
realment ho podrem complir al 2018, a mi no m’importa fer brindis al sol . En la seva
intervenció la Sra. Dachs ha acabat confessant que hi haurà unes certes dificultats que
s’hauran de resoldre, que no depenen de nosaltres, que depenen de les relacions amb
altres administracions i dels programes que es trobin en cada moment. Això posa
algunes dificultats a poder complir amb una data com el 2018.
Per la resta la moció no ens incomoda en absolut. Si realment ningú ens vindrà a buscar
per no complir amb les dates d’aquesta moció, votarem favorablement. Seria més
còmode si no hi hagués la data, però si hi és no ens condicionarà el vot.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Vam considerar fer una moció perquè així ho va decidir l’assemblea. Ja sabem que la
vostra petició va ser de fer un prec i que ja teniu moltes polítiques actives en aquest
àmbit, però es va considerar fer una moció perquè es signessin acords.
A la temporalitat li donàvem molta importància tot i que si ha generar desavinences
podríem posar “acordar la data prioritària de ...” perquè entenem que en ens
supralocals sinó canvien certs formularis és impossible que ho canviem.
Per altra banda dir que la llei és l’ 11/2007 de 22 de juny d’accés electrònic del ciutadà
als serveis públics, és una llei de les Corts Generals.
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Podem afegir això del suport tècnic i el paràgraf que no s’entenia es refereix a la
racionalització en tant que eficàcia econòmica i alhora que tingui efectes socials.
Si voleu modifiquem aquest “prioritàriament” per tal que la qüestió dels tempos no ens
generi un malestar.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Anem a endreçar el debat.

Segueix la Sra. Dachs:
Jo deia que podíem posar això de la data,”prioritàriament l’1 de gener de 2018”, per no
marcar una data estricta en tant que alguns processos no depenen exclusivament de
l’ajuntament de la Garriga sinó d’ens supralocals.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Volia modificar el tema de la data, no volia posar una data perquè no sabem que passarà
al 2018, que existeixi el propòsit òbviament si, perquè en tot s’ha de tenir una data.

La moció queda redactada de la forma següent:

« Moció que presenta el grup municipal de la CUP per iniciar un avenç cap a la sobirania

tecnològica del nostre municipi i per racionalitzar els recursos i despeses de la corporació.

La conjuntura socioeconòmica ha situat l'ús del programari lliure a consideració de les
administracions públiques com a factor de minimització de la despesa i com a mostra de
voluntat d'austeritat. Aquest plantejament, tot i ser positiu, és incomplet. Situa aquest àmbit
socio-productiu únicament en termes de balanços comptables. No es pot obviar el caràcter
estratègic de la tecnologia software. La realitat en un context de digitalització del procés
productiu, és que el programari i el seu control integral són elements imprescindibles per a
l'eficàcia del sector públic. El canvi de paradigma generador de béns i serveis obliga a fer
gravitar entorn els sistemes d'informació digitals tot el procés de producció en la nostra societat.

Aquesta fita només és possible amb l'adopció integral de les tecnologies de lliure llicenciament.
S'ha d'exercir la sobirania tecnològica entesa com a la capacitat de decidir i fer, no subjecta a
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condicionants de tercers. La societat de la informació es basa en el tractament intensiu de la
informació per proveir coneixement. Les quatre llibertats que proporciona l'adopció del
programari lliure com ara l'ús universal per a qualsevol propòsit, l'estudi del seu disseny, la
modificació adaptada a requeriments i la redistribució solidària, són opcions absolutament
necessàries per a la viabilitat de la gestió integral i efectiva de les corporacions locals.
•

Les

oportunitats

que

tenim

davant

l'adopció

de

tecnologies

lliures

són:

L'exercici de sobirania tecnològica per poder concebre i dissenyar el programari d'acord
amb les necessitats racionalitzades a allò que es precisa.
•

La promoció de l'accés electrònic dels i les ciutadanes als serveis públics amb eines
lliures d'acord amb la Llei 11/2007.

•

El foment de l'ocupació per a les i els tècnics qualificats en sistemes d'informació de la
ciutat i generació d'activitat per a cooperatives, ens públics i petita i mitjana empresa
tecnològica.

•

La garantia de la seguretat de la informació sensible d'acord amb la legislació actual en
matèria de protecció de dades personals.

•

La protecció de la inversió, assegurant que el programari que es desenvolupa té un
mínim recorregut d'amortització i una minimització de la despesa de manteniment.

•

L'aplicació de polítiques sobiranes de governança de les tecnologies i d'estàndards de
compliment de criteris de qualitat sense cap condicionant limitant.

•

L'ús de l’idioma requerit en les aplicacions informàtiques.

•

La difusió de la cultura i imaginari de la compartició, de la solidaritat i de la propietat
col·lectiva com a valors en la societat, alternatius a la concepció estrictament
apropiativa i rendista.

•

L'estalvi que suposa deixar de pagar regalies a multinacionals i empreses intermediàries.

Cal fer així una radiografia global de la infraestructura tecnològica de l'ajuntament, programari
utilitzat, maquinari-hardware en explotació, xarxa de comunicacions, perfil d'usuaris, potestats a
les quals cal donar compliment i competències associades a la relació de llocs de treball.

Cal exigir a les i els responsables públics en matèria tecnològica informes sobre les dificultats,
si n'hi haguessin, de canvi a programari i tecnologia lliure. Això permetrà d'una banda trencar
opacitats i resistències tendencioses i en segon lloc identificar clarament els entorns que han de
ser estudiats de forma més detallada per traçar la convenient transició a tecnologia lliure.
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Cal així elaborar un projecte de migració a programari lliure i eradicació simultània del privatiu.
Sense una directiva explícita política difícilment es poden vèncer les inèrcies i interessos
contraris a la implantació de nous paradigmes productius i més si són transgressors de l'estatus
quo crematístic de les multinacionals del sector i postures acomodatícies dels qui governen i
gestionen en el context públic. Per tant caldria realitzar de forma seqüencial les accions
següents:

Aprovació de la present moció declarativa del pas sistematitzat i planificat a tecnologies lliures.
•

Elaboració del programa de migració a programari lliure.

•

Procés de conscienciació en l'àmbit laboral del consistori i la ciutadania.

•

Formació al personal de l’Ajuntament i la ciutadania en general.

•

Execució del projecte de migració progressiva i sistematitzada.

•

Avaluació del projecte de migració.

•

Declaració de municipi lliure de programari privatiu en l'administració local en 2018.

Per tots aquests motius, proposem els següents acords:

ACORDS

PRIMER. Aprovar la migració a tecnologies de lliure llicenciament el programari de
l'administració municipal de l'Ajuntament de la Garriga, sempre que hi hagi una oferta similar al
mercat.
SEGON.- Adquirir prioritàriament, en cas de menester nou programari en un futur,programari
de lliure llicenciament.
TERCER.- Acordar la data prioritària del primer de gener de 2018 com a data límit per a la
implantació integral del programari lliure en els sistemes d'informació municipal. Declarar així
la data esmentada com a data límit per a l'eradicació de programari privatiu en els sistemes
municipals.
QUART.- Aprofitar l'avinentesa per realitzar la racionalització i quan s'escaigui la reenginyeria
de processos de l'activitat administrativa municipal a fi i efecte d'assolir eficaçment els objectius
de progrés social amb el màxim d'eficiència quant a la utilització dels recursos públics.
CINQUÈ.- Acollir-se a totes les iniciatives que en matèria tecnològica i promogudes per les
instàncies públiques supramunicipals, ajudin a assolir els objectius marcats en el primer i segon
punts.
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SISÈ.- Realitzar la transferència tecnològica explícita de tot allò desenvolupat en l'entorn
institucional municipal en matèria de tecnologies lliures cap a la societat civil.
SETÈ.- Traslladar a les administracions estatal, autonòmica i supramunicipals aquesta decisió.»

El Ple de l’Ajuntament, per 6 vots a favor (2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI, i 1 ICV-EUiAE), i 10 vots en contra (6 CiU, 4 Acord ERC-AM), dels 16 membres assistents, essent 17 els de
dret i de fet de la Corporació, desestima la moció.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en relació a la Declaració de Municipi
oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb un
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants
polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i
inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets
laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial dels inversors i empreses
transnacionals (ETN) davant l'interès general.

Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està concebuda,
implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les regulacions
que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el treball del medi ambient,
ja que aquestes regulacions limiten als beneficis de les corporacions. D'aquesta manera es
posaria fi al "principi de precaució", que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els
drets al consum europeus.

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels
mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les
Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a tots els
nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar lliurement les seves
comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals.

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el
cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un "tribunal" d'arbitratge
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seria qui s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-State Dispute Settlement" (ISDS).
Aquest òrgan tindria competències per establir compensacions econòmiques dels estats a la
inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex. l'augment d'estàndards mediambientals o
sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas
recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser
qüestionades.

Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que estableix
el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el seu benefici la
nostra legislació.

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració social, i
ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les comunitats locals es
troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de
lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis públics i
suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de
les seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local.
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva del govern estatal
de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local pretén tres objectius bàsics:
- Restringir l'autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La total privatització dels serveis municipals.

Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a escala
europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha
facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP.

Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir l'Acord
sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) fins a crear un
nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea com a justificació per
reduir les garanties en la llei de la contractació pública.
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Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar les
garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes progressistes de la
llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament regional
i local. Aquests aspectes són importants, ja que permeten que es realitzin les contractacions
públiques tenint en compte no només el preu, sinó també altres aspectes com els
mediambientals i els socials.

Les administracions locals:
-en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de responsabilitzar-se i
posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que comporta el TTIP, per a
l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient;
-sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació locals,
s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general;
-estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, consegüentment, a
defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la ciutadania.

Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està veritablement
en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres públiques:
-el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmicament i socialment
beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de
l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals;
-l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps l'eliminació
progressiva de la solidaritat i la democràcia;
-l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat produeix
efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost;
-els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la
lògica del mercat;
-només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una
qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la
democràcia;
-el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de nous
serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals.
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Per tot això proposem els següents

ACORDS

1. Declarar la Garriga com a Municipi oposat al TTIP,el tractat de lliure comerç de la UE amb
Canadà (CETA) i l'Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA), defensant els serveis públics
bàsics per a la solidaritat i redistribució social.

2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats
serveis socialment útils.

3. Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat d'Inversió ni
de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut (sanitaris i sociosanitaris),
socials, de pensions i subministraments d'aigua i energies.

4. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local" per violar l'autonomia local.

5. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com
el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a
la liberalització i Privatització de Serveis Públics).

6. Sol·licitar igualment que:

•

no es ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució de
controvèrsies entre inversors i la Unió o els seus estats membres que excloguin els
procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pugui
comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments bàsics i/o ser
utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que puguin promulgar els
Estats membres sobre aquestes matèries, sobre el medi ambient o sobre la protecció de els
consumidors.

•

Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les
ETN en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania.
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7. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les
entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., del poble, sobre l’impacte que
podrien comportar aquests tractats al nostre municipi, així com la coordinació d’aquesta tasca
amb les ciutats europees que adquireixin aquest mateix compromís.

INTERVENCIONS

El Sr. Roger Prims, llegeix els acords de la moció.

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA:
Sense res més a afegir ho sotmeto a la consideració del ple.

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU:
Hem intentat fer un esforç per tal de poder votar amb coneixement de causa, però cal dir
que no som experts en tractats de comerç internacional. Hem intentat argumentar els
pros i els contres .
Degut a que no som experts en aquest tema i hem recollit opinions diverses, ens
abstindrem, perquè hem trobat arguments a favor i arguments en contra que breument
exposarem.
A favor: Semblaria ser, i dic semblaria per un cas hipotètic, que podria produir la
reducció dels aranzels i aquest és un dels grans objectius d’aquest tractat, que les
mercaderies i els serveis flueixin sense traves entre els Estats Units i la Unió Europea.
Creiem que podria generar riquesa i ocupació.
Creiem també que seria una oportunitat per les petites i mitjanes empreses, perquè
facilitaria l’accés d’aquestes als mercats nord americans, i també a la inversa. Les
petites i mitjans empreses que ara queden fora de mercat i que estan controlades per
multinacionals els aportaria una nova oportunitat.
Seria un estímul per aquestes dues economies, dues de les grans economies mundials,
donar-se la mà. Es podria produir un creixement de la inversió privada. Enfortiria el
diàleg i això provocaria una estabilització de les economies al fer-les més diverses i per
tant haurien menys riscos.
També es podria garantir democràcia i respecte als drets civils perquè si s’aprova aquest
acord podria servir d’element negociador per altres països i obligar-los a seguir els
mateixos requisits que algunes economies emergent no compleixen.
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Amb tot això tindríem un escenari favorable, però també podem trobar arguments en
contra, com seria, per exemple, la rebaixa dels estàndards, amb regulacions molt
dispars, en el cas de la seguretat, del medi ambient, de l’agricultura. Hi ha desconfiança
davant l’obligació de reconèixer els estàndards i reglaments dels Estats Units.
El risc de l’arbitratge internacional amb al que seriem sotmesos i tenint en compte que
Espanya, en aquests casos, està a la cua d’aquests arbitratges internacionals.
Pel fet que s’estan duent a terme unes negociacions amb

secretisme, són unes

negociacions fosques i poc transparents, es fan a porta tancada i la majoria dels
documents, de les converses, no s’han fet públics.
Lobbys, com els de les grans multinacionals, sembla que podrien estar movent els fils
per sortir-ne ben parts i per tant que les negociacions siguin a porta tancada generen
desconfiança.
El risc dels drets socials i laborals també és un tema que s’ha de posar sobre la taula, el
model social i els drets laborals de la Unió Europea no tenen comparació amb els dels
Estats Units, que són molt més reduïts i per tant la liberalització podria posar en risc els
sistemes públics com els de la salut i l’educació que tenim a casa nostra i dels que no
gaudeixen als Estats Units.
També cal denunciar que el Govern Espanyol està sent un escull perquè no proveeix
d’informació valuosa en aquest sentit i cal continuar exigint cas al Govern de l’Estat
que doni informació rellevant i sigui un negociador de bona fe, que en aquest cas no ho
és.
Davant d’aquests escenaris i no sent experts en el tema ens mantindrem en l’abstenció
perquè podem trobar arguments a favor i arguments en contra.

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria, en representació del grup
municipal d’Acord ERC-AM:
Bona nit. El nostre grup no ha trobat tantes coses positives com el grup de CiU. N’hem
vist algunes de dubtoses i unes quantes de negatives i per aquest motiu votarem a favor
de la moció, però explicarem els nostres motius.
El primer punt que considerem bastant negatiu és el de la transparència. Nosaltres no
diríem secretisme, aquesta nomenclatura no ens és simpàtica. Creiem que s’estan fent
negociacions a porta tancada, cosa que veiem fins i tot en el nostre país que es fan i
darrerament sovint, perquè les negociacions a portes obertes poden portar a no acabarles i per aquest motiu es fan a porta tancada. Això no vol dir que ens hagin d’agradar,
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però secretes no ho són, perquè si fossin secretes aquesta moció no hauria arribat fins
aquí, no en tindríem coneixement. Les negociacions són a porta tancada. Dit això si que
voldríem que fossin obertes i que tots nosaltres poguéssim saber de què van per poder
opinar i poder decidir el que ens sembli.
Per nosaltres el tema més greu és l’arbitratge, es concedeix que l’arbitratge el decideixin
les parts i això relegant la jurisdicció ordinària dels Estats a cap expressió. Crec que
això és molt greu. Jo no entendria de cap de les maneres que una part no pogués accedir
als tribunals a denunciar una relació comercial que no considerin satisfactòria i més
encara quan sigui una de les parts qui

pugui denunciar un Estat perquè el seu

ordenament jurídic li sigui contrari. Això ja seria l’escàndol. Estem fent un procés de
sobirania perquè ens sembla que estem encotillats i volem sortir de la cotilla i ens
encotillarem a què una empresa dels Estats Units o de qualsevol altre país del món ens
vingui a explicar com ha de ser el nostre ordenament en matèria de comerç. Seria un
escàndol!.
Referent als aranzels, si em permet un comentari, és bo eliminar-los quan anem a
vendre, però quan anem a comprar és perillós eliminar-los perquè vol dir que qualsevol
empresa estrangera podrà “fer enlaire” el nostre comerç interior. Per tant és bo que
parlem dels aranzels, però no sempre per la seva eliminació .
No tenim clar que els tractats internacionals puguin portar a bon port o ser beneficiosos
per petites empreses nostres.
Finalment els estàndards de qualitat i de garantia que tenim a Europa ens han costat
molt, ens ha costat molt arribar fins aquí, perquè ara els puguem posar en una balança
amb els estàndards nord americans que són clarament inferiors als que exigim a Europa.
Aquest seria un altre motiu de gravetat, haver de comerciar amb empreses que, per
exemple, et puguin col·locar blat transgènic en contraposició amb altres que puguem
tenir aquí i que estan protegits.
Votarem a favor de la moció.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Votarem rotundament en contra. Perquè el que vostès han portat al plenari és
“l’apocalipsi segons sant CUP”. Nosaltres no som religiosos, però això és un
apocalipsi, tot és la fi del món o la fi d’Europa tal i com l’havíem conegut i jo no estic
d’acord.
Crec que és normal, vostès són coherents i és normal, en una força que és euròfoba com
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vostès, que ens vol fora de la Unió Europea i fora de l’euro, que presentin aquest tipus
de moció . És normal d’una força que espera que siguem la Venezuela del mediterrani i
no la Dinamarca o la Holanda del sud. És normal, són coherents i no em sorprèn que
l’hagi presentat la CUP. Me n’alegro que la presentin perquè em permet explicar la
meva concepció i em permet explicar també el que és la meva tasca professional.
Estem debatent sobre una cosa que ni s’ha aprovat, ni està en ferm i que únicament
s’està elaborant. És com si estiguéssim a l’any 2004 debatent la proposta de l’estatut de
Catalunya i estiguéssim dient que això si, que això no ens agrada... no!. Quan les
propostes estan en ferm és quan s’ha de parlar.
Hi ha moltes falsedats en el que esteu explicant i jo voldria explicar algunes d’elles,
perquè algunes si que les ha citat CiU, algunes altres les ha citat el Sr. Marco i jo crec
que no són així.
No és cert que dels tractats de la liberalització del comerç en surti únicament
beneficiades les grans multinacionals, no és cert. Quan un rebaixa els aranzels obre pas
a que les petites i mitjanes empreses puguin exportar en millors condicions.
No és cert que es rebaixin els estàndards europeus i nord americans de les regulacions
que protegeixen els nostres drets per beneficiar a la ciutadania. La comissària que porta
aquest tema, la Sra. Cecilia Malmström, ja ha deixat clar que la rebaixa dels estàndards
són innegociables. El que es pretén és corregir l’anomalia que hi ha en els estàndards.
Els hi poso un exemple clar, Europa no pot exportar brioxeria de crema als Estats Units
i no perquè la crema estigui prohibida als Estats Units sinó perquè la normativa amb que
es fabrica la maquinaria amb la que es fa la crema és diferent. És una perogullada però
impedeix que moltes empreses, sobretot empreses alemanyes no puguin exportar aquest
producte per un tema de normativa, no per un tema d’estàndards. La crema continua
sent crema de qualitat.
No és cert que es posi en risc la salut, la seguretat alimentaria continua, el que diu
aquest tractat, o el que s’està negociant, no és que s’hagi d’importar animals clonats,
tractats amb hormones, transgènics.... es tracta de facilitar el comerç respectant les
normes de seguretat.
Un altre cas pràctic, les ostres. Les ostres no es poden vendre als Estats Units perquè
l’Estat analitza les ostres a l’aigua i la Unió Europea analitza el producte. Fixem-nos
fins a on arriba aquest detall!. El que s’ha de fer és intentar convergir aquests estàndards
en la mesura del possible i hi hauran estàndards que no convergiran i com diu la
comissaria no es duran a terme.
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El paper de l’arbitratge internacional que reclameu , en principi ha de ser un arbitratge
independent i l’únic que jutja aquest arbitratge és si l’inversor ha estat tractat
injustament. No pot modificar cap llei del país d’origen, ni derogar. Únicament ha
d’interpretar d’acord amb les lleis i ha de ser format per un comitè de caire independent.
Vostès diran que si les multinacionals estaran a sobre, que els lobbys, que si la
pressió...però bé el que vull deixar clar és que no pot modificar cap llei estatal.
Crec que ho hem de deixar clar, que la ciutadania ho ha de conèixer , hi ha altres
mocions en les que no m’he estès tant però en aquesta deixi’m que m’expliqui, la gent
ho ha de saber.
Parla també del medi ambient quan la comissaria ha deixat clar el tema de
desenvolupament sostenible. Vostès parlen de la pèrdua de la sobirania, però que és la
Unió Europea si no perd la sobirania en ares de buscar el millor per tots els europeus ?.
A més no hem perdut sobirania monetària?. No hem perdut sobirania en el tema dels
bancs centrals?.
Vostès aquí fiquen la LRSAL, que la trobo ficada com amb calçador. En un tema d’un
tractat amb Estats Units ficar la LRSAL pel mig no ho acabo de trobar bé.
I no és cert que Estats Units i la Unió Europea negocien en secret. Tenen vostès un
portal de la Unió Europea on poden consultar i descarregar tot el que s’està movent
sobre aquest tema.
Òbviament que hi ha parts que són secretes com en tota negociació i aquí en aquest
ajuntament també es fan negociacions a porta tancada en coses que s’han de fer a porta
tancada. Jo els convido a visitar aquesta pàgina i després els passaré un petit PDF on
està detallat i contrastat per la Unió Europea, tots aquests” infundis” que s’estan
escampant i que vostès han recollit en la seva moció.
En el tema dels acords dir que la Garriga no pot estar d’esquenes a un món global, no
pot ser una petita illa de la mida d’un gra de sorra que es tanca numantinament. No, jo
espero que la Garriga estigui en un món global, interconnectat . Vostès són molt fans de
declarar la Garriga territori lliure de...i el que continuï. No!. No estem sols. Estem
connectats amb un món cada dia més global...

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sr. Guillén hauria d’anar acabant.

Segueix el Sr. Guillén:
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Si, senyora alcaldessa, acabo, només un minut.
Vostès ho volen nacionalitzar tot. No !. Jo no estic en contra de les nacionalitzacions,
aquí em trobaran totalment de front. Nosaltres per exemple en el tema de la LRSAL hi
ha coses amb les que estem d’acord i coses que no, però com li he dit hi ha coses que no
veiem procedents.
Per acabar unes dades: S’estima que amb aquest acord el PIB de la zona europea
augmentarà en 68 milions d’euros. Solament reduint un 10% les duanes es reduirien un
118.125 milions d’euros. Formaria l’àrea de lliure comerç més gran coneguda a tot el
món amb el 60% de PIB mundial, amb 800 milions de consumidors. Es podrien generar
fins a 2 milions de llocs de feina. Aquest tractar reduirà preus, sobretot en la importació
i l’exportació.
En el tema del tractat amb Canadà, augmenta un 23% el comerç de la Unió Europea
amb Canadà. Un cas pràctic és el cas de lliure comerç amb Corea. Donarà l’oportunitat
d’augmentar les exportacions i que els productes de Corea del Sud siguin més barats a
casa nostra .
A partir d’aquí hi ha una base de dades que jo els hi facilitaré per e-mail, perquè se la
mirin, la contrastin i la debatem si volen fora d’aquest àmbit del ple municipal.
Com els he dit votarem en contra. Moltes gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Haig de reconèixer que no m’he preparat la moció tan bé com ell. Encara que jo també
tenia preparada una intervenció, però després de totes les intervencions l’haig de
canviar.
En principi haig de reconèixer que el meu partit és un partit “raro “, perquè jo no sóc ni
antieuropeu, ni antieuro, ni anti nada , però votaré a favor la moció.
Sr. Oliveras avui Ciutadans s’ha posicionat a la moció perquè si té a veure amb la
Garriga i ara t’explicaré el per què. En això de les petites i mitjanes empreses al final,
amb el tractat de lliure comerç, qui sortirà beneficiat són les multinacionals que podran
fer ús d’aquest tractat.
Després està el tema dels drets socials, que pot ser a favor o en contra, però a nivell
empresarial i tenint en compte que les empreses que sortiran beneficiades seran les
multinacionals, jo em posicionaré, si em permeteu, en dir que serà en contra dels drets
socials, amb la qual cosa nosaltres votarem a favor de la moció.
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Crec que tots estem intrigats en saber què berena el Sr. Guillén.
Nosaltres ens abstindrem.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
A la legislatura passada el meu micro baixava quan feia una intervenció d’aquest tipus,
us ho puc assegurar i amenaço, si continua així, que quan hi hagi un tema ambiental
m’enrotllaré i podem estar aquí tota la nit. És veritat que alguns xerrem , però el Sr.
Guillén ens ha superat a tots.
I per posar un punt d’humor dir que s’ha acabat l’idili, que ha durat 10 minuts, entre la
CUP i Ciutadans i que hem visionat a l’anterior moció. S’ha acabat, cosa que trobo molt
lògica i coherent i de la qual me n’alegro per altra banda. Per tant ha tornat la
normalitat.
No m’enrotllo més, nosaltres votarem favorablement. La posició del nostre grup sobre
aquest tema està molt clara, no cal que m’enredi, jo tampoc sabria explicar-la perquè no
és el meu tema, però també veiem que els estàndards baixaran i no volem que acabin
amb els drets socials, laborals i ambientals i per tant votarem clarament a favor de la
moció.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Si, Sr. Valiente, són un partit estrany, perquè el seu grup al Parlament Europeu va votar
a favor de tirar endavant aquest tractat i vostè vota en contra. Si, són “raros”!. Així els
hi va!. Aquí diuen misa i allà diuen “misa dando”.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Aquesta és l’autonomia local que tenim alguns partits Sr. Guillén.

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria:
Un petit aclariment i és que està clar que els tribunals d’arbitratge no modifiquen lleis
dels Estats, seria ridícul pensar-ho. El que poden fer els tribunals d’arbitratge és
demanar compensacions en cas que la normativa de l’Estat sigui no satisfactòria als
interessos de l’empresa inversora. Això és el que poden fer i ja s’ha fet a Austràlia.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
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El meu objectiu és treballar per la Garriga i altres treballen per estar a les llistes de les
autonòmiques.

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA:
No us baralleu tant home!.
Algunes coses de les que havia comentat la Sra. alcaldessa ja les han mig contestat de
fet ERC i el PSC i per tant salto.
Jo crec que és adequada la paraula secretisme, però pot ser més aviat diria “opacitat”
que és el contrari de transparència i que és bastant clara.
Referent a la sobirania, com heu comentat, per més d’un és el rovell de l’ou i a part de
tot això els diferents graus de sobirania.
Estic molt content perquè hem hagut d’esperar tres plens, però ja ha sortit Veneçuela,
gràcies. A més a més tenim uns quants cromos més a l’àlbum, apocalipsi, eurofòbia i
fins i tot mar, la crema i les ostres no m’agraden, però me’ls apunto.
Finalment dir que probablement una llei estatal ferma no es podrà modificar, però
probablement incidirà en l’aprovació de lleis futures .
I referent a això de “ sense saber exactament que passaràs...” home! No ho sé però quan
hi ha una cosa que en principi fa ferum més val començar a moure’ns abans que no ens
enganxi. A casa meva deien que un quan “li ha vist el cul, sap si és mascle o femella”,
però nosaltres esperem començar a “tirar fitxa” abans.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Un segon Sr. Guillén...

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Jo crec que ja ho vaig deixar clar, (i em fa pena haver-li de dir Sr. Valiente, perquè jo no
faig bandera de tot això), jo avui podria ser diputat del Parlament de Catalunya, perquè
el meu partit m’havia posat en una posició ben alta per entrar-hi. Vaig renunciar-hi
perquè els ciutadans no podem ser regidors i diputats a l’hora i vaig demanar que em
posessin de la posició 30 cap amunt, perquè vaig ser conscient que no arribaríem a 30
diputats per Barcelona. Dir-me que jo estic més preocupat per anar a una llista que per
treballar pel meu municipi és fals i molt trist que ho diguis. Molt fals.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
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No respondré perquè necessito continuar al ple i així acabem abans.

El Ple de l’Ajuntament, per 8 vots a favor (4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, i 1 ICVEUiA-E), 7 abstencions (6 CiU i 1 SI) i 1 vot en contra (C’s), dels 16 membres assistents, essent
17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP en suport de les persones afectades pels
acomiadaments de l’empresa Sati Fabrics.

Després d’una agònica i prou coneguda etapa final (fruit, essencialment, de la mala gestió dels
seus responsables) la indústria Sati va entregar la gestió de la fàbrica tèxtil, l’octubre de 2013, a
dues companyies, el que va suposar l’acomiadament d’un total de 155 persones. L’empresa
francesa Mortelec que va rebre l’adjudicació de la secció de teixits tècnics de Sati, de la qual es
van acomiadar una vintena de persones. L’altra empresa adjudicatària, Mercagaya Integral, va
fer seu el control de la divisió de teixits de decoració i es van fer fora 135 de les 190 que
treballaven en aquella unitat productiva.

La seqüència d’esdeveniments, que han deixat moltes famílies indefenses i en una situació molt
complicada en el pitjor moment de la crisi, és prou coneguda: un primer ERO l’any 2009, que
s’agreujaria l’any següent; formulació d’una proposta a l’Ajuntament de la Garriga per
requalificar una part de les naus i els terrenys de la indústria tèxtil amb l’objectiu de convertirlos en sòl residencial i poder-los presentar com a aval davant dels bancs, iniciativa que no va
prosperar. A principis de 2012, l’empresa recorre a la Generalitat, acordant un seguit de
condicions que Sati hauria de complir si volia rebre finançament públic: un pla de viabilitat,
amb la supervisió de la Generalitat, per assegurar la fiabilitat i el futur del projecte industrial i
que es basava en escurçar els dies de feina per a la gent que hi treballava i en una reducció dels
sous de la plantilla d’entre el 5% i el 15%, derivant en un ERO que es va tancar amb
l’acomiadament de 47 persones, una sortida pactada entre les dues parts.

A principis de juliol de 2012, es va anunciar que la Generalitat havia finançat Sati a través d’un
crèdit de prop de dos milions d’euros provinents de la societat pública Avançsa, l’Empresa de
Promoció i Localització Industrial de Catalunya, dependent del Departament d’Empresa i
Ocupació. Poc abans, l’acord del pla de viabilitat havia implicat el nomenament d’un nou
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director general extern, Manuel Martos, que havia de gestionar l’empresa a partir de la nova
estratègia pactada amb les institucions públiques.

Malgrat tots aquests moviments, a mitjans de 2013, Sati es declarava en concurs de creditors,
suspenia pagaments, i anunciava un deute d’uns 46 milions d’euros.

Finalment, tot i haver promès a la plantilla que la gestió de la fàbrica s’entregaria a l’empresa
que mantingués el màxim nombre possible de personal, a inicis d’octubre, el concurs de
creditors va adjudicar la unitat productiva de Sati a Mortelecque i Mercagaya Integral i es van
despatxar 155 persones. La plantilla veia com Manuel Martos, el mateix director general extern
de Sati designat per la Generalitat poc més d’un any abans per aplicar el pla de viabilitat, era
conseller de Mercagaya Integral, empresa inactiva en aquells moments i que al cap de poc temps
canviaria el seu nom per Sati Fabrics.

Actualment, les persones acomiadades encara no han rebut la totalitat dels diners de les
indemnitzacions, tot plegat després haver patit reduccions en sous i dies de feina segons
disposava el pla de viabilitat de la Generalitat. Se senten enganyades en relació a tot el procés
que ha conduït a la fi de Sati a la Garriga i per la poca transparència que hi ha hagut en la gestió
de l’empresa al llarg dels darrers anys. De la mateixa manera, creuen que el director general
extern, Manuel Martos (director general de SATI GRUPO TEXTIL, que va tractar amb les
empreses licitadores després del concurs, i qui, juntament amb altres inversors, es va quedar
l'empresa), ha deixat caure l’empresa amb l’objectiu d’acabar provocant un concurs de
creditors.

Encara més, tot i saber amb seguretat que no hi haurà readmissions a la plantilla de la fàbrica,
les persones acomiadades encara no han rebut la totalitat dels diners de les indemnitzacions que
els pertoquen: vint dies per any treballat en un màxim de dotze mesos, més les aportacions de
les quantitats del subsidi d’atur que no van rebre quan van perdre 180 dies de feina arran dels
ERO que hi va haver entre 2009 i 2013. L’empresa que va suspendre pagaments, Sati Grupo
Textil, es troba en procés de liquidació, d’on s’haurà de treure la part de finançament necessària
per pagar el que falta de les indemnitzacions. No obstant això, les persones despatxades –que ja
van perdre part de dues pagues extres que no recuperaran– temen que, de la liquidació, no en
trauran prou diners per cobrir la quantitat que els deuen.
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D’altra banda, l’agost de 2014 van fer fora a la totalitat de la plantilla de Sati Fabrics sense
pagar ni un euro d’indemnització, ni el sou del darrer mes, ni la quitança.

Pel febrer d’aquest any, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre una sentència
en què la cinquantena d’acomiadaments de Sati Fabrics, els quals no han rebut a dia d’avui ni
un euro dels sous i indemnitzacions que els deuen, eren considerats improcedents, fet que obria
la porta a les persones afectades a reclamar indemnitzacions més elevades i a impulsar-los a
comparèixer en el concurs de creditors per exigir responsabilitats. La sentència també atribuïa
els incompliments contractuals i el tancament a l’actuació a l’empresa i no a la situació del
mercat.

D’altra banda, encara ara, tampoc no ha quedat clar el destí del préstec de dos milions d’euros
d’Avançsa i es dubta que aquests diners tornin a les arques públiques, ja que Sati Grupo Textil
va deixar un deute enorme quan va fer suspensió de pagaments.

Finalment, aquest estiu 40 ex-treballadors de SATI FABRICS van interposar querella que ha
recaigut al Jutjat d'instrucció número tretze de Barcelona, contra els administradors i directius
de l’empresa: Manuel Martos, Jose Miguel Garrido, Saúl Ruiz de Marcos i Cristina Maria
Kotzur, que hauran de declarar el proper 30 d’octubre. Se'ls imputen l'autoria dels delictes
d'alçament de béns, insolvència culpable, estafa, apropiació indeguda i contra els drets dels
treballadors.

Per tot això, es proposen els següents:

ACORDS

1. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que vetlli pel
pagament de tot el deute per acomiadaments i salaris impagats que l’empresa té amb les
persones afectades.

2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que vetlli pel retorn
dels diners públics del préstec concedit a Sati per mitjà d’Avançsa.

3. Donar el nostre suport a la plantilla, a les persones afectades per la fallida de SATI en
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totes aquelles accions legals i morals que vulguin emprendre, incloent, si s’escau, que
l’Ajuntament de la Garriga es presenti com a acusació particular en el cas.

4. Fer arribar aquesta moció, per a ser aprovada al Ple, a la resta d’ajuntaments del
Vallès Oriental, i també d’Osona, on hi ha bona part de les persones afectades.

5. Fer seguiment del cas i difondre’n les resolucions preses arran de la querella
presentada.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Tot i que la moció barreja la història de SATI, amb el que ha passat recentment amb
SATI Fabric, ens referim a SATI Fabric concretament.

El Sr. Roger Prims, llegeix la moció.

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA:
Ens sentim corretja de transmissió dels treballadors, és una moció que és més seva que
nostra i la sotmetem a la consideració de la resta de grups.

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU:
Breument. Per part del nostre grup creiem que la moció ho recull tot. De fet no és la
primera moció que presentem en aquest ple i pot ser que no sigui l’última, de
recolzament als treballadors tant de Sati Grup Tèxtil com de Sati Fabric, que són els
darrers damnificats, per dir-ho així, potser més que els anteriors, del tancament.
Econòmicament segur, no hi ha dubte d’això. En som plenament coneixedors i estem
plenament al vostre costat.
Com no pot ser d’una altra manera votarem a favor d’aquesta moció, com ja hem fet
altres vegades.
Ens hagués agradat que s’hagués compartit aquesta moció amb la resta de grups polítics,
perquè així s’ha fet altres vegades, quan hi hagut algun grup que a

través dels

treballadors han presentat una moció relativa al tancament de l’empresa Sati, que és un
tancament que ha colpit a tota la població de la Garriga.
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Votarem a favor com hem fet altres vegades i seguirem donant recolzament, seguirem
exigint que es compleixin els pagaments que tenen pendents, seguirem treballant al seu
costat en la mesura que ens sigui possible com a ajuntament i a vegades ens agradaria
que fos més del que en realitat és, perquè com a ajuntament tenim les competències que
tenim i no d’altres, aquesta és la realitat malgrat que el recolzament i el suport moral hi
és tot i des del primer moment.
Tinc uns dubtes que no els resoldrem ara, votarem la moció tal i com està, però tenim
dubtes que en aquest cas, si s’escau, l’ajuntament de la Garriga es presenti com a
acusació particular en el cas . No crec que l’ajuntament tingui competències en aquest
sentit. No crec que l’ajuntament es pugui presentar, cada vegada que tanca una empresa,
com a acusació particular. Tampoc crec que aquest sigui el paper de l’ajuntament de la
Garriga, però com volem votar a favor de la moció i que ningú pensi que no ho volem
fer, deixarem el text com està , no direm res més i votarem a favor. Però repeteixo que
no considero que correspongui a l’ajuntament de la Garriga assumir certes
responsabilitats legals, perquè malauradament no només Sati ha tancat les portes i ha
tingut problemes amb els treballadors, sinó que hi ha altres empreses al municipi, de
menys ressò, perquè numèricament han estat més petites, però també els seus
treballadors i treballadores han patit les conseqüències i conseqüentment les seves
famílies.

Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM:
Abans de res vagi per endavant el nostre reconeixement a les persones afectades per la
fallida o per les fallides múltiples d’aquesta empresa, de la Sati, perquè segur que tots
els que estem aquí coneixem a més d’una persona que estava vinculada amb aquesta
empresa i segur que també vinculat als nostres grups hi havia gent que hi treballava i per
tant el disgust és encara més gran.
Estic convençut que els que esteu asseguts a l’altra banda reconeixereu l’aportació que
ha fet l’ajuntament en les diverses actuacions que s’ha fet i les propostes que finalment
no van arribar a bon port.
Com no pot ser d’altra manera votarem a favor de la moció. Estem contents que s’hagi
presentat una nova moció sobre aquest tema. Ens afegirem al que ha dit la Sra.
alcaldessa sobre el tema de compartir-la, però en tot cas la compartim pràcticament del
tot . Potser el punt número 2 on es demana treballar per la devolució dels diners que es
van prestar, ens semblaria que això no arribarà, que és fer volar coloms, però en
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qualsevol cas s’accepta que es posi i hi votarem a favor. Gràcies.

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

Intervé la Sra. alcaldessa:
Té trenta segons.

Segueix el Sr. Guillén:
Si utilitzaré només 30 segons. Trenta segons Sra. Budó, que no han tingut ni vostè ni el
Sr. Marco, però ho faré en 30 segons.
Professionalment Sati ha estat durant 8 o 9 anys el meu millor client en exportació, Sati
Itàlia, Sati France, moltes hores, molts paquets, moltes bosses de cortines exportades a
Itàlia, un client fabulós, un client super maco del què jo sempre guardaré bon record.
Dit això donarem el nostre suport a les persones afectades i òbviament, com no pot ser
d’una altra manera, votarem a favor.
Crec que he fet 25 segons.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Li queden 5 segons que pot afegir a la propera intervenció.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Com ja s’ha dit no és la primera moció que es presenta sobre aquest tema, però si crec
que és una de les més assenyades. És la primera vegada que es parla “sense pèls a la
llengua” de com ha anat tot el procés de SATI, culpabilitzant a les persones que de
veritat tenen culpa.
Crec que és veritat que els 40 treballadors que actualment s’han quedat a l’atur, en
aquesta segona tongada, són els més afectats.
Hi donarem recolzament a la moció, i afegiré que amb les mocions que ens van passar
des de la CUP ja se’ns convidava a adherir-nos a l’hora de presentar-la, amb la qual
cosa tots hem tingut l’oportunitat de fer-ho.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Sense res més a afegir dir que nosaltres també hi votarem a favor i corroborar que és
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cert que vam rebre la proposta per adherir-nos-hi.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
No m’allargaré perquè crec que en aquest tema estem tots d’acord, només dir que aquest
és l’últim episodi d’un succés lamentable i s’ha de reconèixer que la moció de la CUP
està molt ben redactada i recull molt bé la història i ens explica l’últim episodi que és el
més lamentable i el que deixa encara amb més indefensió els treballadors actuals de Sati
Fabric, però a conseqüència d’un procés molt llarg de barbaritats, una darrera de l’altra.
Vull aclarir que la Sra. Dachs ens va enviar un correu, el llegeixo directament “adjunto
les quatre mocions que presentem des de la CUP per tal que valoreu si us hi voleu
adherir”. Ho va fer el dijous al vespre, per tant ens va donar més temps del que
acostumem a donar la majoria de nosaltres, per això en aquest sentit cal dir que les
coses són com són i tots ens podem despistar. Jo vaig enviar tard les meves i assumeixo
que ho vaig fer tard, però ells ho van fer amb temps.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Rectifico el que he dit, però no tenia present que se’ns hagués convidat a adherir-nos-hi,
perquè si ho hagués tingut present nosaltres ens haguéssim adherit a aquesta moció.
Disculpi la meva intervenció, ha estat senzillament una confusió. No anava amb segones
intencions el retret només per dir que ens haguéssim adherit.

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

Intervé la Sra. alcaldessa:
Donat que estan aquí alguns dels afectats, dir-los que esperem que la justícia us doni la
raó en aquesta querella que vareu interposar aquest estiu i de la que demà passat hi
haurà les declaracions de les persones a les que se les imputa l’autoria d’aquests delictes
que ja s’han explicat, esperem que pugueu resoldre tot el que teniu pendent. Moltes
gràcies per acompanyar-nos avui aquí.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per combatre la pobresa energètica a la
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Garriga.

En els darrers anys, i agreujats per la conjuntura socioeconòmica, a la nostra societat hi ha hagut
un increment dels problemes que moltes persones tenen a l’hora de fer front al pagament dels
subministraments bàsics, produïts també en bona mesura a causa de l’increment de preus.

La situació que viuen alguns col·lectius relacionada amb la pobresa energètica és preocupant i
mereix l’atenció dels poders públics per mirar de capgirar-la i impedir un empitjorament que
podria afectar la qualitat de vida, la dignitat i la salut de les persones, i alhora evitar que
augmenti el nombre de persones afectades per situacions tan desfavorables.

A nivell autonòmic, l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que “totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès
general i que les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards
de qualitat d’aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació” (article 30). Així
mateix, l’Estatut reconeix “el dret dels consumidors i usuaris a una informació veraç i
entenedora sobre les característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un règim de
garanties dels productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció de llurs
interessos econòmics davant conductes abusives, negligents o fraudulentes (article 28)”.

A nivell estatal, per mitjà de l’article 9 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), ha establert que “els
poders públics han de protegir prioritàriament els drets dels consumidors i usuaris quan guardin
relació directa amb béns o serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat”.

A

nivell

internacional,

el

Pacte

Internacional

dels

Drets

Econòmics,

Socials

i

Culturals(PIDESC) -del qual l’Estat espanyol en forma part, aprovat per l’Assemblea General
de Nacions Unides el 1966 i en vigor des de 1977, reconeix, en l’Article 11.1, el dret de tota
persona a tenir un nivell de vida adequat per a un mateix i per a la seva família, incloent una
alimentació, un vestit i un habitatge adequats, així com una millora continuada de les condicions
d’existència. D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família a gaudir del
dret a un habitatge digne i el dret a l’accés a l’aigua, l’electricitat, el gas i el sanejament, així
com el dret de totes les persones a disposar d’aigua, electricitat i gas suficient, salubre,
accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.
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Cal recordar que avui 2.220.000 catalanes i catalans estan per sota del llindar de la pobresa i de
l’exclusió social; d’aquests, 300.000 són nenes i nens; que més de 225.000 famílies tenen tots el
seus membres a l’atur, i que 95.000 d’elles no tenen cap tipus d’ingrés.

La Garriga no està al marge d’aquestes xifres: des dels Serveis Socials municipals, es tramiten
ajudes pel pagament de lloguers, hipoteques, subministres, es fan informes de vulnerabilitat
econòmica per tal que les companyies pactin pagaments a terminis i es fan pagaments directes
amb les companyies, fet que mostra que no som fora d’aquesta realitat.

Mentrestant, Endesa va obtenir 2.771 milions d’euros de benefici el 2012, Gas Natural 1.657
milions d’euros de benefici el 2012 i Agbar 432,90 milions d’euros de benefici el 2011.
Beneficis aconseguits a costa d’apujar l’electricitat un 63% des de 2008 i l’aigua un 65 % des
del 2008, i que s’han incrementat en moments de recessió econòmica.

En aquest sentit, no podem obviar que som les persones les que tenim aquests drets reconeguts i
són les administracions públiques competents qui els ha de garantir, respectar, protegir i
promoure.

El fet d’haver deixat en mans d’empreses privades la protecció dels drets com l’habitatge i la
garantia de les condicions mínimes que la fan digne, com l’aigua, l’electricitat, el gas i el
sanejament, ha portat a que la perspectiva econòmica hagi predominat per sobre de
l’enfocament de Drets Humans.

És urgent iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aquesta situació a nivell
municipal. En aquest sentit proposem els següents acords per afrontar la pobresa energètica:

ACORDS

1. Tenir una persona especialitzada o servei especialitzat dins de Serveis Socials d’atenció a la
pobresa energètica per tal d’oferir:
•

Informació i assessorament en cas de tall de subministrament energètic o rebut
de l’avís.

•

Informació de com reduir les factures d’electricitat, gas o aigua, de com millorar

p.o. 28/10/2015

111

l’eficiència i la gestió energètica de la llar.
•

Recursos socials i drets de les persones consumidores.

•

Campanyes de sensibilització de com reduir les factures d’electricitat, gas o
aigua.

•

Ajuts puntuals per a persones i famílies per als pagaments dels rebuts tal com es
fa a l’actualitat.

•

Mediació entre les companyies i les famílies, tal com es fa a l’actualitat.

2. Dissenyar un Pla d’Emergència Municipal contra la Pobresa Energètica acordat entre agents
socials, empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat i administració pública per
engegar en un màxim de 2 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció.
3. Instar i fer pressió a les empreses distribuïdores d’aigua, electricitat i gas que fan el servei
de subministrament a la Garriga a què contemplin mesures socials i de tarifació progressiva
en les factures que emeten.
4. Estudiar la viabilitat de les municipalitzacions dels serveis de gestió de l’aigua, per tal de
tenir una gestió pública dels subministres i poder oferir:
•

Tarifes progressives per a les persones usuàries.

•

Assumir impagaments per part de l’ajuntament en aquells casos vinculats a un
informe de vulnerabilitat econòmica emès des dels Serveis Socials municipals.

•

Abaixar els preus a col·lectius de major vulnerabilitat social.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Presentem aquesta moció amb propostes per combatre la pobresa energètica, ara que
encara no ha començat el fred i es pot fer una certa prevenció i sensibilització de la
temàtica.
També volem dir que nosaltres a totes les juntes de portaveus, portarem sempre totes les
mocions i us convidarem a adherir-vos, sempre, és la nostra dinàmica. Perquè com més
siguem crec que tindrem més força.

La Sra. Dachs llegeix els acords.

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU:
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Per part nostre i breument votarem favorablement la moció perquè ja el títol recull la
voluntat del que ja fem des d’aquest ajuntament que és combatre la pobresa energètica
a la Garriga.
Per tant ens quedem amb el títol i votarem favorablement. No obstant això m’agradaria
destacar que a la part dels acords no hi ha res que no s’estigui fent ja, com és tenir una
persona especialitzada, tenir un servei especialitzat d’atenció a la pobresa energètica.
Com és assessorar i ajudar en el cas de tall del subministrament o de rebut de l’avís.
Com és informació de com reduir les factures de l’electricitat, del gas i de l’aigua, de
com millorar l’eficiència, i els drets de les persones consumidores.
Campanyes de sensibilització de com reduir les factures d’electricitat, gas o aigua també
n’hem fet i també n’hem fet des del butlletí municipal, El Garric. Ajuts puntuals com
vostès saben i ja diu com es fan en l’actualitat , però és que tots els punts anteriors
també es fan en l’actualitat d’ajuts a persones i famílies pels pagaments de l’aigua, de la
llum, del gas, de l’hipoteca, del lloguer, d’ulleres, de material escolar, és a dir tenim una
llista llarga. Mediació entre les companyies i les famílies. Ja ho diu, tal i com es fa a
l’actualitat.
Votarem a favor perquè considerem que cal seguir combatent la pobresa energètica i
ningú entendria que no votéssim a favor una moció que porta aquest títol, ara bé, creiem
que potser és una mica innecessari presentar una moció de coses que ja s’estan fent. En
tot cas podem presentar propostes de com millorar o ampliar, però les coses que ja
s’estan fent no entenem perquè han d’anar via una moció. Bé, ja dic, ens ho agafem amb
aquesta voluntat de seguir treballant en la mateixa línia que ara.
Estem d’acord en què cal treballar i acordar amb els agents socials i les empreses
subministradores d’aigua,de gas, d’electricitat. Tenim la sort aquí a la Garriga que
alguna empresa elèctrica és de proximitat i per tant tenim cara i un telèfon on algú es
posa a l’altra costat i no són d’aquestes empreses en què tot són números i màquines i
per tant ho podem fer més factible que a altres llocs on no tenen aquest tipus de
companyies.
Fer pressió a les empreses, d’aigua, d’electricitat a que contemplin mesures socials, això
s’ha fet i s’ha exigit. Per exemple en el tema de l’aigua, hi ha una borsa de 6.000 € per
usos socials, perquè així s’ha negociat i s’ha demanat en aquest cas amb la companya
d’aigua que és amb la que ens ha estat més factible poder-nos asseure a negociar per tal
que hi hagués aquest servei. Però repeteixo, amb aquesta companyia elèctrica, no cal dir
noms, però tots sabem de qui parlem, també hi ha una borsa social per fer front a
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aquests casos.
En quant a “estudiar la viabilitat de les municipalitzacions dels serveis de gestió de
l’aigua”, bé es pot parlar. Tarifes progressives en quant a consum ja n’hi ha, es castiga
més l’elevat consum d’aigua. Assumir impagaments per part de l’ajuntament en casos
d’informes de vulnerabilitat econòmica també es fa. Abaixar els preus de col·lectius de
major vulnerabilitat social, cal dir que hi ha una facturació social que s’aplica des de
serveis socials coordinadament amb la companyia.
Tot i que la majoria de les accions les estem duent a terme, hi votarem favorablement.

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora de serveis socials:
No repetiré el que ja ha dit la Sra. Budó, perquè semblaria que la resposta l’hem fet
juntes i no és així. Només diré que estem d’acord amb tot el que ha dit la sra.
alcaldessa.
Em sap greu no tenir temps i que no hàgiu pogut llegir, en favor de tots, la primera part
del text, perquè és una declaració de bones intencions i hi ha una sèrie de reculls
objectius que val la pena esmentar i que jo quan la llegia per intentar defensa el nostre
vot, que serà a favor, evidentment perquè no hi ha una altra manera de votar-la. M’ha
sobtat la particularitat que tot d’una acaba el text més teòric, més tècnic i comencen els
acords dient “És urgent iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aquesta
situació a nivell municipal.” Quan diu “ és urgent iniciar mesures..” jo em pensava que
estaven parlant d’un altre poble perquè entenc que aquí no hi cap mesura i que a correcuita les hem d’iniciar.
A part de tot el que ha explicat la Sra. alcaldessa que no ho tornaré a repetir, penso que
podríem dir que a la Garriga som fins i tot capdavanters en aquestes mesures. Tenim
una persona especialitzada, formada especialment. Anem a màxims en el que ara en
diuen els “protocols pactats” , es diuen “ protocols de comunicació”, és a dir que les
empreses comuniquen el possible tall. Estem en un projecte que en diem “tall zero”.
Estem assumint els pagaments d’aquells que altres ajuntaments, altres administracions,
fins i tot el Departament, aconsellen posposar. Posposen que les famílies que no poden
pagar els rebuts a l’hivern el paguin a l’estiu, cosa absolutament absurda . Nosaltres ja
ni hem entrat en aquest joc, paguem directament en tots aquells casos que compleixin
els requisits. Fins i tot col·laborem i som altra vegada capdavanters, en el tema de
formació. Hi ha una ILP presentada, ja sabeu que hi ha una llei de 2015, del 29 de juliol
sobre mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
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energètica en l’orientació a la seva aplicació pràctica en els casos que ens arriben.
Estem en coordinació amb tots els agents socials, en aquest cas amb la PAH per fer
formació per tal d’aplicar totes aquestes mesures.
Agraïts de la moció, evidentment, hi votarem a favor, però volem destacar la nostra
perplexitat pel que fa als continguts i als acords que es proposen.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
No redundaré el que ja s’ha dit. Votarem a favor.

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

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Votarem a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Evidentment votarem a favor. Vull recollir les intervencions de l’equip de govern en el
sentit que s’estan fent coses, això és innegable. No sé si totes es fan, crec que encara hi
ha coses a fer. Però bé amb la presentació d’aquesta moció us han donat l’oportunitat de
lluir-les, cosa que sempre és important. En aquest sentit ha estat un regal poder explicar
el que s’està fent.
Però hi ha un punt, el quart, al que no arribarem, és el tema de municipalització del
servei de l’aigua. Ja varem estudiar la viabilitat d’això. En aquest cas concret estem
completament d’acord en què podria ser factible, perquè de fet és un dels serveis del
que encara queden alguns ajuntaments que el tenen municipalitzat i que havia estat
municipal en el passat, per tant és assumible, però s’ha d’estudiar.
És veritat que a vegades per la municipalització, per tornar a fer públic un servei, han de
sortir els números . Una de les raons per les quals els serveis es van privatitzar (no
sempre va ser per afavorir els amics, a vegades si!, però no sempre, o per afavorir
empreses) sinó que a vegades també va ser per reduir costos i això no ho hem d’oblidar.
Malauradament és així. A mi no m’agrada dir això, m’agrada parlar clar i català tot i
que sé que això no seria políticament correcte, però és així: en molts serveis es va fer
per reduir costos. Això no justifica que es privatitzi res, si el cost és una mica superior
però el servei continua sent efectiu jo sóc dels que penso que el servei pot continuar sent
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públic. Evidentment el que també s’ha de vigilar és que el servei funcioni. Estudiem-ho,
crec que és el més important que diu aquesta moció en la resta reafirma el nostre interès
en fer tot el possible en superar un problema tan greu com el tema de la pobresa
energètica.
Finalment dues puntualitzacions que no tenen res a veure amb això. En totes les
mocions que ha presentat la CUP no heu posat a qui s’ha d’enviar i això és un problema
perquè llavors no s’enviarà a ningú.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Jo entenc que aquesta moció insta a l’ajuntament de la Garriga.

Segueix el Sr. Israel Molinero:
Bé en aquest s’insta a l’ajuntament de la Garriga, però en la del TTIP, no.
Si?, segur? En totes?. Doncs perdoneu llavors és que m’ha confós el fet que alguna de
les mocions havia d’haver estat un prec. Com ens estem autoinstant a nosaltres
mateixos m’ha creat una certa confusió el no veure al final que vagi dirigida a algú, però
és obvi que va dirigit a l’ajuntament de la Garriga.
En aquest cas ja està bé que sigui una moció tot i que sigui una cosa que es demana
aquí perquè estem demanant una cosa de molt calat en la que està molt bé que ens
puguem posicionar els altres grups, com és el tema de la municipalització dels serveis.
La segona cosa és explicar-vos perquè no ens hem sumat nosaltres, també ho volia
explicar, perquè abans se m’ha passat. Moltes vegades és per una qüestió de
procediment, a vegades, no en aquest cas, és poc operatiu perquè si s’ha prendre una
decisió de grup, no sempre és fàcil en un dia fer-ho. Jo quan envio mocions encara ho
faig amb menys temps, per tant assumeixo que moltes vegades no us hi podeu sumar.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Nosaltres quan fem mocions estudiem quines són les polítiques que es fan. No les
redactem a casa sense cap mena de petita investigació i és interessant saber que hi ha
aquests serveis, però s’haurien de poder trobar a la web, per exemple, que s’expliquin.
O bé que les pròpies treballadores o educadores que et puguin informar que hi ha tot
això perquè no totes ho saben
Pel que fa a dissenyar un pla d’emergència municipal si hi és, benvingut sigui ja me
l’enviaran i així podrem contrastar con funciona.
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2
C.U.P-PA, 1 C’s, 1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E,), essent 17 els de dret i de fet de
la Corporació, aprova la moció.

Moció que presenta el grup municipal de C's per instar a ADIF a la millora de la seguretat de
la línia R3 al seu pas per la Garriga.

La línia de rodalies R3 presenta, com bé és conegut, moltes mancances infraestructurals que
provoquen la seva quasi obsolescència i un malson per a molts dels seus usuaris a causa dels
retards i la durada dels viatges.

Sense treure-li importància a aquest fet, n’hi ha un altre que és l'escassa seguretat d'aquesta línia
al seu pas pel terme municipal de la Garriga. Els passos a nivell amb i sense barrera així com la
inexistència de tancament perimetral en molts trams que impossibiliti creuar les vies a excepció
feta dels esmentats passos a nivell i unit tot plegat a que part del tancament (a on n'hi ha)
presenta un estat defectuós, fa que el perill d'accident sigui considerable.

Pel que fa als passos a nivell, ADIF va licitar el 2008 la redacció d'un projecte destinat a
eliminar-los però no va arribar a executar-se, en la línia d'altres projectes com el de desdoblar la
línia que mai han arribat a produir-se malgrat les reiterades promeses que molts garriguencs
coneixem.

Per tot això el Plenari de l'Ajuntament de la Garriga aprova els següents acords:

1. Instar a ADIF a que amb caràcter d'urgència procedeixi a la reparació del tancament
perimetral de la via defectuós i a la col·locació de nou tancament en tota la part del recorregut
de la línia que actualment no el presenta, aconseguint així, que s’impedeixi creuar les vies als
punts permesos actualment que són els passos a nivell.

2. Instar ADIF a que millori la seguretat dels passos a nivell sense barrera de tipus B (semàfors i
senyals acústics) a tipus C (semàfors, senyals acústics i barreres) mentre no arriba la supressió
d'aquests passos a nivell amb el desdoblament de la línia previst i acordat entre el Departament
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de Territori i el Ministeri de Foment.

3. Donar compte d'aquests acords a ADIF, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups
polítics del Parlament, al Ministeri de Foment i als grups polítics catalans al Congrés que
sorgeixin a partir de les Eleccions Generals del proper 20 de desembre.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Els vull demanar disculpes perquè rellegint aquest cap de setmana la moció m’he donat
compte que hi havia un error de redactat. En un dels acords que deia “ que s’impedeixi
creuar les vies als punts permesos actualment que són els passos a nivell” i clar si no
podem creuar les vies pels passos a nivell malament rai. Per això voldríem que constés
en acta que el redactat és con segueix: “que s'impedeixi creuar les vies per qualsevol
altre punt que no siguin els permesos actualment, que són els passos a nivell”.
I en el punt tres penso que també s’ha de filar més prim, perquè dir que es doni
coneixement als grups polítics catalans presents al Congrés és poc precís, penso que hi
ha grups catalans al Congrés, purs i durs, com poden ser el grup de CiU o el d’ERC,
però que també hi ha grups que són de caire més nacional com poden ser el PP, el PSOE
o el nostre mateix que suposo tindrà cabuda a partir del 20 de desembre i per això
voldria canviar i posar “grups amb diputats catalans”.
Dono per suposat que s’han llegit la moció sencera i passo a llegir els acords.

El Sr. Àngel Guillén llegeix els acords de la moció.

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban, regidor de via pública.

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Gràcies Sra. alcaldessa. En primer lloc dir-li al Sr. Guillén que votarem a favor la
moció. Però també dir-li que des de l’ajuntament també fem la nostra feina i dir-li que el
passat dia 30 de setembre es va enviar a ADIF, concretament al Director General
d’Explotació i Construcció, al Director Adjunt de Manteniment, a la Subdirecció
d’Operacions Nord Est, al Cap d’Àrea de manteniment de Barcelona, un expedient, que
el tinc a la mà en què es reclama tot el que vostè demana. Fins i tot també es demana
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que s’arrangin els esglaons de l’accés sud de l’estació que estan en mal estat, també es
reclama que posin barreres amb passos a nivell que ara no n’hi ha, etc., etc. Vull dir que
estem a favor de la moció i la votarem a favor, però que sàpiga que des de l’àrea de
Territori es treballa perquè això sigui així. Gràcies.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM:
EL nostre grup també votarà a favor. Tal i com recordava el Sr. Esteban des de CiU és
una tasca d’aquest govern la lluita constant davant el menyspreu i el menysteniment que
aquestes empreses estan tenint amb la conservació d’aquesta línia, amb l’adequació
d’aquesta línia a la realitat i les necessitats del nostre municipi.
De moment, amb les poques intervencions que hi ha hagut, ja em congratulo perquè vol
dir que la moció tirarà endavant i vol dir que podrem traslladar una queixa formal, més
enllà d’aquestes queixes que de manera reiterada i directa a partir dels mitjans que tenim
des del municipi. Esperem que la majoria dels grups es sumin i que siguem una majoria
del plenari els que protestem per aquestes condicions, per aquesta situació i puguem
traslladar la nostra veu all`on algú pot estar més proper a aquestes empreses perquè ens
escoltin. Gràcies.

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA:
Un cop resolt el redactat que era un dels dubtes que teníem, ja d’entrada volíem votar a
favor. No tenim res més a dir.

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

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Votarem a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Votarem favorablement però vull fer dues consideracions. La primera és que sobretot
hem de reclamar que s’eliminin els passos a nivell, cosa que recull la moció però que al
final als acords no ens atrevim a demanar perquè segurament creiem que no ens farien
ni cas. Diguem que això, al marge que ha estat motivat per uns fets lamentables, també
hi ha un altre problema que és el risc que hi ha sobretot quan passa la gent a peu pels
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passos a nivell. El de la carretera de Samalús és el més clar. Nosaltres en alguna ocasió
hem presentat algun prec, demanant que no passessin els autobusos per la carretera de
Samalús, perquè a vegades el creuament de dos autobusos provoca situacions
conflictives. Hi havíem parlat en diverses ocasions de les dificultats que hi havia. A part
creiem que hi ha a tres problemes que encara són més urgents que el que es demana,
però evidentment estem d’acord.
Hi ha una cosa que podríem fer com a ajuntament en el mentrestant i és que hi ha alguns
passos a nivell en què si no es posa una barrera, que és el que demana, que també es
podrien eliminar. Hi ha alguns camins que jo no crec que aportin res que no pugui
aportar un altre vial, per exemple en el que hi ha arran del bosc del Malhivern que acaba
connectant amb el camí que va a la bòvila i per tant crec que podríem intentar tancar-lo.
És una idea que llenço aquí i que en podríem parlar en alguna comissió d’urbanisme. Al
marge d’això votarem favorablement.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Només dir-li al Sr. Esteban que ja sabia que havien fet una bona tasca, com quan es van
espatllar els senyals acústics i ho vareu reclamar, que era com reclamar el desert.
I una menció al Sr. Oliveras, per dir-li que a l’última moció que vaig presentar vaig
perdre sis a zero i avui crec que he remuntat a set a zero, amb la qual cosa crec que he
guanyat el partit. Gràcies.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Bé, però no s’acostumi.

La moció queda redactada de la forma següent:

«Moció que presenta el grup municipal de C's per instar a ADIF a la millora de la seguretat
de la línia R3 al seu pas per la Garriga.

La línia de rodalies R3 presenta, com bé és conegut, moltes mancances infraestructurals que
provoquen la seva quasi obsolescència i un malson per a molts dels seus usuaris a causa dels
retards i la durada dels viatges.

Sense treure-li importància a aquest fet, n’hi ha un altre que és l'escassa seguretat d'aquesta línia
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al seu pas pel terme municipal de la Garriga. Els passos a nivell amb i sense barrera així com la
inexistència de tancament perimetral en molts trams que impossibiliti creuar les vies a excepció
feta dels esmentats passos a nivell i unit tot plegat a que part del tancament (a on n'hi ha)
presenta un estat defectuós, fa que el perill d'accident sigui considerable.

Pel que fa als passos a nivell, ADIF va licitar el 2008 la redacció d'un projecte destinat a
eliminar-los però no va arribar a executar-se, en la línia d'altres projectes com el de desdoblar la
línia que mai han arribat a produir-se malgrat les reiterades promeses que molts garriguencs
coneixem.

Per tot això el Plenari de l'Ajuntament de la Garriga aprova els següents acords:

1. 1. Instar a ADIF a que amb caràcter d'urgència procedeixi a la reparació del tancament
perimetral de la via defectuós i a la col·locació de nou tancament en tota la part del recorregut
de la línia que actualment no el presenta, aconseguint així, que s’impedeixi creuar les vies per
qualsevol altre punt que no siguin els permesos actualment, que són els passos a nivell.

2. Instar ADIF a que millori la seguretat dels passos a nivell sense barrera de tipus B (semàfors i
senyals acústics) a tipus C (semàfors, senyals acústics i barreres) mentre no arriba la supressió
d'aquests passos a nivell amb el desdoblament de la línia previst i acordat entre el Departament
de Territori i el Ministeri de Foment.

3. Donar compte d'aquests acords a ADIF, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups
polítics del Parlament, al Ministeri de Foment i als grups amb Diputats catalans al Congrés que
sorgeixin a partir de les Eleccions Generals del proper 20 de desembre.»

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

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA-E i C.U.P-PA, sobre els tractaments
de fertilitat a la sanitat pública.
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Atès que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 23 de juliol de
2013 un document proposat pel Ministeri de Sanitat on es definien condicions restrictives per a
les dones que volen accedir als tractaments de fertilitat des de la sanitat pública. Segons aquest
document només hi poden accedir les parelles formades per una dona menor de 40 anys i un
home de menys de 55, sense cap fill comú previ i sa i que comptin amb un diagnòstic
d’esterilitat després d’haver realitzat el corresponent estudi.

Atès que amb aquestes condicions, el Ministeri exclou a les dones soles i a les parelles de dones
de l’accés a les tècniques de reproducció assistida gratuïtes, dins el sistema de la sanitat pública.

Atès que a Catalunya aquests criteris ja s’apliquen des del juliol de 2001, quan el Departament
de Salut va fer un “Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat” per a la xarxa sanitària
d’utilització pública. Aquest Protocol estableix les mateixes restriccions fixades pel Ministeri de
Sanitat: fixa que ha de ser una parella de més de 18 anys i que ha de portar més d'un any
intentant tenir fills. Exclou les dones de més de 40 anys i els homes de més de 55 i, per últim,
demana que la infertilitat ha d'haver estat diagnosticada.

Atès que formar una família no és un caprici ni hauria de ser un privilegi reservat a un únic
model de família. El fet d’excloure a les dones soles i a les parelles de dones de les tècniques de
reproducció assistida gratuïtes només respon a criteris ideològics discriminatoris, homòfobs i
sexistes.

Atès que la multiplicitat d’identitats amb què cada persona ens identifiquem, ens situa en un lloc
determinat de l’escala social. Així, aquelles identitats menys privilegiades pel sistema tenen
majors cotes de vulnerabilitat. Per això algunes característiques identitàries com l’origen ètnic,
la classes social, la identitat de gènere, l’orientació sexual o els tipus de diversitat funcional de
cada persona són crucials per la posició social que ocupa. I aquesta és una qüestió que tots els
governs han d’ocupar-se per eliminar les diferents formes de discriminació que tenim a la nostra
societat.

Atès que aquesta és una mesura manifestament inconstitucional: l’article 14 de la Constitució
estableix que “els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap tipus de
discriminació per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
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circumstància personal o social”. I aquesta mesura suposa que la dona no tingui aquests drets,
sinó que només el tinguin en funció de la seva parella masculina.

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA i C.U.P-PA , proposen al ple municipal de la
Garriga l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el “Protocol d’estudi i tractament de
l’esterilitat” per a la xarxa sanitària d’utilització pública per a incloure dins els supòsits d’estudi
i de tractament a les mares soles i a les parelles de dones.

SEGON.- Comunicar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a les entitats
municipalistes.

INTERVENCIONS

El Sr. Molinero llegeix la moció.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Només volia fer el comentari, tornant a la moció anterior de la CUP, que allà només diu
que ho enviarem als ajuntaments però no diu que ho enviarem a la Generalitat. Ho diu al
primer punt, i això no és el que hem fet sempre i potser no arribarà a qui ha d’arribar i
hem de reclamar la situació de Sati Fabrics.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ho farem arribar.

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat:
Potser la moció hauria de dir que no es limités l’edat de les dones i els homes, perquè a
més a més, molta gent quan comença aquests processos els comença joves però com el
procés és de tan llarga durada quan arriba el moment s’han fet grans, perquè passen els
anys. Per tant hi hauria d’haver-hi un apartat que digués que no es limités tant l’edat,
que els processos fossin més curts i que les parelles heterosexuals també estiguessin
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incloses dins aquest procés. Que fos més llarg i sense límit d’edat.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’Acord ERC.-AM:
Des del nostre grup també voldríem demanar que s’incorporés aquest punt. Precisament
en els atesos se’n parla segons aquest document només hi poden accedir les parelles
formades per una dona menor de 40 anys i un home de menys de 55 , això realment
limita l’accés a aquest tractament. No tothom té la sort de trobar la parella de la seva
vida i té la possibilitat de tenir fills amb 20 o 30 anys i també ha d’haver aquesta
possibilitat, que la sanitat pública ens ho reculli. Demanaríem que es pogués incorporar
aquest punt, que s’obrís aquest ventall. Gràcies.
Si això fos així hi votaríem a favor, evidentment.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Ens hem adherit a aquesta moció perquè com a CUP rebutgem del tot qualsevol mesura,
ja sigui privada o pública com és en aquest cas, que es basi en el model
d’heterosexualitat obligatòria i que perpetuï el model de família nuclear com a únic
model possible.
Destaquem que l’únic criteri que hauria de tenir un tractament de fertilitat pública
hauria de ser el de ser dona estèril i en tot cas els límits haurien de ser, si és que ha
d’haver algun límit, en funció de la renda, perquè les rendes més altes si es poden pagar
una sanitat privada.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Sr. Molinero me n’alegro que citi la Constitució com a base jurídica de la seva
promoció. Està bé. Espero que no sigui anecdòtic i que en tinguem més.
Fora d’aquesta petita llicència dir que ens abstindrem (continuant en la meva línia),
perquè crec que l’ajuntament, no té competències en aquest tema. Crec que al Parlament
de Catalunya es pot fer una bona tasca, segurament ho faran amb Catalunya Si Que Es
Pot, i també ens trobaran a nosaltres en aquest sentit.
Estic d’acord en què els tractaments de fertilitat haurien de ser com vostès diuen. Tinc
els meus dubtes en referència al tema de l’edat, pel riscos en els embarassos en dones de
més de 40 anys. En les dones pel tema del risc de l’embaràs que és patent i que existeix,
no dic que no s’hagi de fer, però és veritat que a partir del 40 anys els riscos creixen
exponencialment.
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Dit això, estic completament d’acord amb la moció, però ens abstindrem perquè crec
que el Parlament de Catalunya és el marc idoni per dur això a terme. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Hi votaré a favor.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Hi votaré a favor, però és veritat que queda molt per millorar.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Teniu tota la raó, en demanar que s’incorpori això . La moció era incomplerta per tant
no tenim cap mena d’inconvenient en què això quedi recollit, ben al contrari, és una
millora de la moció.
Al Sr. Guillén dir-li que mai he tingut cap inconvenient en recolzar els punts positius de
la Constitució i de fet quan es refaci aquesta Constitució, si cal fer-ho, o bé quan fem
una Constitució catalana espero que hi hagi punts en els que ens puguem recolzar.
Si encara han de refer la Constitució espanyola i ho hem de viure nosaltres directament
espero que no la fem de zero i que la fem en positiu i que ens ho creiem, perquè la
majoria dels punts de la Constitució que són positius no se’ls creu ningú, estan allà
posats però ningú els defensa.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Moltes gràcies per la incorporació.

Intervé el Sr. Joaquim Rosell, secretari de la corporació:
El redactat d’aquest tercer punt com seria?.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Ja li passarem.

La moció queda redactada de la forma següent:

« Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA-E i C.U.P-PA, sobre els tractaments
de fertilitat a la sanitat pública.
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Atès que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 23 de juliol de
2013 un document proposat pel Ministeri de Sanitat on es definien condicions restrictives per a
les dones que volen accedir als tractaments de fertilitat des de la sanitat pública. Segons aquest
document només hi poden accedir les parelles formades per una dona menor de 40 anys i un
home de menys de 55, sense cap fill comú previ i sa i que comptin amb un diagnòstic
d’esterilitat després d’haver realitzat el corresponent estudi.

Atès que amb aquestes condicions, el Ministeri exclou a les dones soles i a les parelles de dones
de l’accés a les tècniques de reproducció assistida gratuïtes, dins el sistema de la sanitat pública.

Atès que a Catalunya aquests criteris ja s’apliquen des del juliol de 2001, quan el Departament
de Salut va fer un “Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat” per a la xarxa sanitària
d’utilització pública. Aquest Protocol estableix les mateixes restriccions fixades pel Ministeri de
Sanitat: fixa que ha de ser una parella de més de 18 anys i que ha de portar més d'un any
intentant tenir fills. Exclou les dones de més de 40 anys i els homes de més de 55 i, per últim,
demana que la infertilitat ha d'haver estat diagnosticada.

Atès que formar una família no és un caprici ni hauria de ser un privilegi reservat a un únic
model de família. El fet d’excloure a les dones soles i a les parelles de dones de les tècniques de
reproducció assistida gratuïtes només respon a criteris ideològics discriminatoris, homòfobs i
sexistes.

Atès que la multiplicitat d’identitats amb què cada persona ens identifiquem, ens situa en un lloc
determinat de l’escala social. Així, aquelles identitats menys privilegiades pel sistema tenen
majors cotes de vulnerabilitat. Per això algunes característiques identitàries com l’origen ètnic,
la classes social, la identitat de gènere, l’orientació sexual o els tipus de diversitat funcional de
cada persona són crucials per la posició social que ocupa. I aquesta és una qüestió que tots els
governs han d’ocupar-se per eliminar les diferents formes de discriminació que tenim a la nostra
societat.

Atès que aquesta és una mesura manifestament inconstitucional: l’article 14 de la Constitució
estableix que “els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap tipus de
discriminació per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
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circumstància personal o social”. I aquesta mesura suposa que la dona no tingui aquests drets,
sinó que només el tinguin en funció de la seva parella masculina.

Per tot això, els grups municipals d'ICV-EUiA i C.U.P-PA , proposen al ple municipal de la
Garriga l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el “Protocol d’estudi i tractament de
l’esterilitat” per a la xarxa sanitària d’utilització pública per a incloure dins els supòsits d’estudi
i de tractament a les mares soles i a les parelles de dones.

SEGON.- Demanar al govern que elimini el límit d'edat de la dona per a poder optar a un
tractament de fertilitat en el sistema públic de salut.

TERCER.-Comunicar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a les entitats
municipalistes.»

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

Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i C.U.P-PA de suport a la campanya
de recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular la Rosa Verda: proposició de
llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya fa temps que s'està treballant amb les
federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l'objectiu de definir una proposta que
permeti establir mecanismes per millorar la seva activitat des d'una perspectiva de Salut Pública.
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al Parlament de
Catalunya on s'ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal d'arribar a un consens per
aportar una solució per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement
normatiu.
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La situació actual respecte al cànnabis a Catalunya demana un compromís per a abordar noves
respostes davant del consum de cànnabis.

En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser el
model d'activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les bones
pràctiques i en la política de reducció de riscos.

En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya.

Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s'autoproveeixen i
distribueixen cànnabis entre les persones sòcies, totes elles majors d'edat, les quals consumeixen
aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Per tal de protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una política
orientada a minimitzar riscos i danys del consum de cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda
informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al
consum d'aquesta substància.

Cal també establir un marc legal que garanteixi l'exercici i el respecte de les llibertats
individuals i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que estableixi clarament les condicions
bàsiques per l'exercici de l'activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis,
d'acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya.

Des dels ajuntaments reconeixem la realitat de l'ús social del cànnabis i apostem per unes
polítiques públiques de salut que vetllin per l'educació i l'empoderament de les persones a
prendre les seves decisions de manera lliure i responsable.

En conseqüència, l'ajuntament de la Garriga, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat
popular,

ACORDA
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1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el nostre país
d'una llei que ens permeti regular l'activitat de les associacions cannàbiques sota uns mateixos
criteris de salut pública, respecte dels drets civils, sostenibilitat i protecció ambiental.

2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya "La Rosa Verda", la ILP
reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis i a participar, des dels
municipis, en el procés de consens per a la nova llei.

3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la Garriga a participar activament en la campanya "
La Rosa Verda".

4. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en la
definició d'unes noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i es dirigeixin a
aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure.

5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.

INTERVENCIONS

El Sr. Molinero llegeix 3 paràgrafs i els atesos .

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al sr. Jordi Pubill.

Intervé

el

Sr.

Jordi

Pubill

en

representació

del

grup

municipal

de

CiU:

Gràcies Sra. alcaldessa i bona tarda de nou.
Ja els avanço Sr. Molinero i a vostès senyors de la CUP que estem entre l’abstenció i i
el si crític, fent servir el seu argot. M’explicaré. Estem totalment d’acord en donar
suport a una campanya per tal de recollir firmes per donar suport a aquesta ILP però per
votar favorablement demanaríem que en el punt 3 dels acord quedés clar que
l’ajuntament no farà cap crida als veïns i veïnes a participar en la campanya. És a dir
l’ajuntament donarà suport a la campanya de recollida de signatures però no realitzarà
cap crida, si estan disposats a canviar o a eliminar aquest punt ho valorarem
positivament i votarem a favor.
Tanmateix en el redactat hem trobat a faltar el haver fet una clara diferenciació entre
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l’ús lúdic social i l’ús terapèutic que se’n fa. Estem parlant d’una droga que pot arribar a
produir greus problemes i que probablement abans de deixar que proliferin moltes
d’altres associacions caldria tenir en compte com limitar aquest ús com a únicament
terapèutic i treballar en polítiques de conscienciació sobretot entre els joves com ja ho
estem fent a la Garriga amb el projecte C-17.
Creiem que

malauradament el consum majoritari que actualment fan aquestes

associacions no és precisament el de l’ús terapèutic i per tant abans de deixar que
segueixin proliferant caldria valorar si la millor manera de fer-ho arribar a qui realment
ho necessita és mitjançant aquestes associacions . Res més, gràcies.

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora d’acció social (RH):
Bona nit. Novament dir que sembla que ens ho copiem. Estem completament d’acord
amb els punts 1 i 2 , pensem que qualsevol cosa que presenti la ciutadania com una ILP
és susceptible de ser estudiada i aprovada pel Parlament amb les millors garanties
possibles.
Tot el que sigui una utilització de productes de venda il·legal del mercat negre és
contraproduent per la salut de la comunitat i atempta a les persones i a les seves
llibertats.
També en agradaria que poguéssiu canviar la paraula “fer una crida” perquè creiem que
no és aquesta l’única campanya que hauríem d’activar amb aquesta iniciativa tan gran,
que es podria incloure dins de totes les campanyes de salut pública que ja anem
treballant, des de l’ambulatori, des de la regidoria de salut, des de les escoles. Inclourela com una campanya més de la salut pública i de la llibertat de les persones. Si us
semblés bé de valorar la possibilitat d’esmenar “fer una crida”, per una altra paraula,
com “afavorir”, “donar suport”, “facilitar”, estaríem més còmodes a l’hora d’aprovar la
moció.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
En el nostre programa electoral, el de les eleccions generals de 2008, portàvem el
següent que em permeto llegir literalment: “ Apoyaremos la adopción de medidas
legislativas encaminadas a la despenalización y regulación por parte del Estado de
producción y distribución de cannabis y derivados, tanto para su consumo particular
como para el uso terapéutico, así como las medidas paralelas necesarias para su
regulación social, promoción de los programas de concienciación de las consecuencias
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nocivas para

la salud, derivadas de su consumo. Diseñaremos programas de

desintoxicación y abandono del hábito priorizando los de reducción de daños y
perseguiremos severamente el tráfico y distribución ilegal de dicha substancia”.
Un cop llegida la iniciativa popular, vaig entrar a la plana web, me la vaig llegir i la vaig
trobar força coherent. Si, és veritat que trobem a faltar que la vostra moció parli de les
conseqüències negatives, però la ILP si ho recull.
No comparteixo tampoc els punts 3 i 4 de la vostra moció. El 3 perquè bàsicament ja el
veig recollit al 2, tampoc crec que s’hagi de dir “fer una crida”, perquè en el punt 2 ja
dieu que s’ha de fer una campanya i el 4 perquè no concreta ni la forma, ni el fons. Hi
ha una manca de concreció a la campanya. Però tot i això Sr. Molinero votarem a favor,
és una cosa en què creiem, ho portarem al programa que hem d’aprovar d’aquí a unes
setmanes per les eleccions del 20 de desembre. Som un partit polític que creiem que
s’ha de fer una regularització dels clubs del cànnabis i de l’ús del cànnabis. Gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Potser sóc el menys “progre” a les intervencions, us ho avanço, però crec en la
regularització de l’ús del cànnabis, però hi ha aspectes dins els atesos de la moció que
no comparteixo.
No ho comparteixo perquè a nivell municipal em sembla incoherent, en certs moments,
que fem una crida a tots els veïns i veïnes a participar activament a la campanya i a la
vegada potenciem projectes d’hàbits saludables com el C-17. Tot plegat ho trobo una
mica incoherent. Podria votar en contra, però m’abstindré.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
A nosaltres la moció no ens incomoda i amb el grup hem decidit votar a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Diré la meva opinió i en tot cas que després parlin els companys de la CUP si ho creuen
necessari. Per la nostra part podem treure la frase, no li veig problema. És veritat que el
punt 2 també ho recull com apuntava el Sr. Guillén, per tant si això incomoda, per mi no
hi ha problema a treure-ho.
A banda vull fer una consideració important sobre el que pretén aquesta moció. El que
pretén és regular una situació que està dins la il·legalitat i que provoca molts problemes
paral·lels al consum de cànnabis, evidentment que no pretén en absolut promoure el
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consum de cànnabis, només faltaria!.
Jo conec perfectament els efectes del consum de cànnabis perquè, entre altres coses, he
presidit durant molts anys i presideixo, entitats de salut mental i sé que té efectes molt
negatius sobre la salut. Ho tinc molt clar i ho he vist molt clar també en el meu àmbit
familiar, ho conec perfectament i l’última cosa que voldria és que s’afavorís el consum
de cànnabis. Però precisament jo crec que la regulació, el control i el fet que els clubs de
cànnabis tinguin els espais, pot tenir un efecte contrari. Crec que, evidentment,
qualsevol moviment que fem, qualsevol campanya que fem o ajudem a fer, ha de deixar
molt clar això i ha de deixar molt clar que no volem induir a un major consum, però
crec que podem ajudar a què precisament no siguin una cosa temptadora pels joves (a
vegades no es diu per por que pugui semblar incorrecta). El fet que sigui il·legal a
vegades és una temptació i per tant provoca un problema que va més enllà, pot ser que
mentre no ho regularitzem estiguem induint a més joves a consumir cànnabis. Per tant
en aquest sentit a mi no em faria gens de por.

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Estic totalment d’acord amb el que ha dit el Sr, Molinero.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Per tant trauríem el punt número 3 i deixaríem que s’inclogués en el 2.

La moció queda redactada de la forma següent:

«Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i C.U.P-PA

de suport a la

campanya de recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular la Rosa Verda:
proposició de llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya fa temps que s'està treballant amb les
federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l'objectiu de definir una proposta que
permeti establir mecanismes per millorar la seva activitat des d'una perspectiva de Salut Pública.
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al Parlament de
Catalunya on s'ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal d'arribar a un consens per
aportar una solució per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement
normatiu.
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La situació actual respecte al cànnabis a Catalunya demana un compromís per a abordar noves
respostes davant del consum de cànnabis.

En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser el
model d'activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les bones
pràctiques i en la política de reducció de riscos.

En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya.

Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s'autoproveeixen i
distribueixen cànnabis entre les persones sòcies, totes elles majors d'edat, les quals consumeixen
aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Per tal de protegir, promoure i millorar la salut pública de la població mitjançant una política
orientada a minimitzar riscos i danys del consum de cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda
informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudicials vinculats al
consum d'aquesta substància.

Cal també establir un marc legal que garanteixi l'exercici i el respecte de les llibertats
individuals i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que estableixi clarament les condicions
bàsiques per l'exercici de l'activitat de les associacions de persones consumidores de cànnabis,
d'acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya.

Des dels ajuntaments reconeixem la realitat de l'ús social del cànnabis i apostem per unes
polítiques públiques de salut que vetllin per l'educació i l'empoderament de les persones a
prendre les seves decisions de manera lliure i responsable.

En conseqüència, l'ajuntament de la Garriga, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat
popular,

ACORDA
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1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el nostre país
d'una llei que ens permeti regular l'activitat de les associacions cannàbiques sota uns mateixos
criteris de salut pública, respecte dels drets civils, sostenibilitat i protecció ambiental.

2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya "La Rosa Verda", la ILP
reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis i a participar, des dels
municipis, en el procés de consens per a la nova llei.

3. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en la
definició d'unes noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i es dirigeixin a
aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure.

4. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.»

El Ple de l’Ajuntament, per 15 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 SISolidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (PSC-CP,), dels 16 membres assistents, essent 17 els
de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.

Moció que presenten els grups municipals de CiU, Acord ERC-AM, C.U.P-PA, SI-Solidaritat
i ICV-EUiA-E, en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i
Jover, per demanar l’anul·lació de la sentència del seu judici sumaríssim, i reclamar justícia
universal i memòria històrica

El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència
d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història d’Europa,
sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i
no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de
Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
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violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims
dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra
d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat
contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet per
les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver
col·laborat amb el General Franco.

Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la
Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la
seva legítima propietària.

Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en
situació d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden la
darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella
Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies
d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l’objectiu de
restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.

Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb
tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han
demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que
la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
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Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal
la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les
nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme
les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al
President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.

Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, "la nostra és una lluita pels valors universals de la
pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard
dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.

Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat
les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el
nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van
precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és
indestriable.

En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’ajuntament de la Garriga l’adopció
dels acords següents:

PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes
perquè l’honor del President Companys sigui reparat.

SEGON. Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les
de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint
el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010,
habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el
corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.

TERCER. Subsidiàriament, instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la llei
d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els
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requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat
realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per
atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per
interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.

QUART. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu
d’Àvila.

CINQUÈ. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys
que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit democràticament i
assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de
Montjuic.

SISÈ. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no
siguin restituïdes les famílies.

SETÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a l’ONU,
i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Quan vam presentar aquesta moció a la junta de portaveus gairebé tothom es va adherir
de manera directa, fins i tot abans d’haver llegit tot el text. Volem agrair aquesta
adhesió i per presentar-la atorguem la paraula al Sr. Benzekry.

Intervé el Sr. Albert Benzekry, regidor de cultura, patrimoni i identitat :
Moltes gràcies Sra. alcaldessa i moltes gràcies a tots els grups municipals que hi donen
suport.
Aquesta és una moció amb un rerefons simbòlic i polític evident que ens agradaria no
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haver de presentar, que aquest fos ja un tema resolt. La sentencia que va condemnar el
president Companys és única, aplicada a un president democràticament escollit i que té
una derivació en la llei 52 del 2007 que reconeix i amplia els drets i estableix mesures a
favor dels represaliats durant la guerra i la dictadura per anul·lar els judicis sumaríssims
dictats pels tribunals militars. És una llei que s’ha mostrat totalment fallida i insuficient
i que fa encara necessari fer visible que els consells de guerra són uns procediments
excepcionals, mancats en general de les garanties constitucionals pròpies dels estats
democràtics i que a aquesta alçades el govern de l’Estat Espanyol, fos quin fos, sigui
quin sigui, no pot continuar mantenint el tracte de criminals a tants represaliats
republicans que com Companys van ser jutjats i condemnats sense garanties
democràtiques.
Hi ha un precedent del 2010 quan el fiscal general de l’Estat va considerar que no era
procedent el recurs de revisió instat per la Generalitat per tal d’obtenir l’anul·lació de la
sentència. A això, a més a més, cal afegir-hi la incautació de tota la documentació del
president Company dipositada a l’arxiu militar d’Àvila, una documentació que pertanys
a la Generalitat i tot plegat és més incomprensible, si es tenen en compte actes de
desgreuge que els governs francès o alemany han fet en relació amb aquest cas i per
haver col·laborat amb règims nazis i feixistes. O potser tot és més comprensible si ens
atenim a un Estat, com és l’Espanyol, que permet l’existència de fundacions com la de
Francisco Franco.
Fetes aquestes consideracions, passo a llegir els acords d’aquesta moció.

El Sr. Benzekry llegix els acords de la moció.

Intervé el Sr. Joan Esteban, en representació de CiU:
Volem donar el nostre agraïment als grups que dijous a la junta de portaveus quan vam
presentar la moció, es van adherir a la moció.
Per la resta està tot dit, el Sr. Benzekry ho ha explicat molt bé.

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA:
Volem agrair que aquesta moció arribi al Ple. Per un cantó agraïm que la portin, som
tossuts i persistents en la reclamació de la memòria, la dignitat i la justícia.
La cara dolenta és que (faré un símil cristià, encara que no en sigui) l’Estat Espanyol
arrossega un pecat original, que no el deixa ser plenament democràtic. L’Estat arrossega
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hipoteques fundacionals en aquesta etapa de règim fundat el 1978 que no ha estat capaç
de treure’s del damunt. Que 40 anys després de la mort del dictador i més de 75 anys
després de la fi de la guerra, Espanya encara sigui incapaç de fer passos ferms i efectius
en la reparació dels represaliats per la dictadura i dels assassinats pel feixisme, diu molt
poc a favor de la qualitat no només democràtica, si no ètica i moral dels fonaments
sobre els quals es basa aquest Estat. Una prova més (percepció personal) de què,
Espanya, tristament, és irreformable.
En el cas concret del president Companys i en aquest context concret en què ens situem,
cal dir que ho té tot per estar condemnat a l’ostracisme: roig, català i catalanista.
Malgrat tot, cal seguir insistint per complex que sigui: cal seguir insistint en la
construcció d’una memòria democràtica i en una reparació dels qui van ser víctimes
directes i explícites de la violència totalitària del franquisme.
La causa dels qui van patir la repressió de la dictadura és la d’uns valors universals que
cal respectar per a la construcció d’un futur més lliure i més digne. Quan el poble català
hagi estat capaç, finalment, de treure’s del damunt l’estructura arnada i caduca de
l’Estat postfranquista farà bé de no oblidar-ho per construir un futur millor al marge de
falsos consensos mediatitzats pels sabres i la pau de cementiri.
Volia fer una puntualització, perquè de vegades la memòria és curta, jo la primera
vegada que vaig sentir fer un “si crític” va ser a Convergència en el referèndum de la
Constitució Europea de 2004.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Vagi per endavant que nosaltres condemnem enèrgicament qualsevol tipus de règim
totalitari, digues-li franquisme, digues-li feixisme, digues-li nazisme, digues-li
comunista totalitari, digues-li terrorisme, tots!. Sens dubte. No utilitzem un episodi del
Parlament per fer demagògia sobre aquest tema i sobre el meu partit i en especial sobre
el que jo penso.
Dit això la moció m’ha semblat per moments, únicament per moments, sense el fons
que prou ho parlarem, una manera de beatificar el Sr. Companys Jover i la figura del.
Sr. Companys Jover té molts clars i obscurs. D’acord ?.
El seu injust i condemnable assassinat a mans d’un règim franquista no ens ha de fer
perdre de vista la seva obra de govern. Vull recordar bàsicament que el Sr. Companys es
va revelar contra la segona República, contra el règim legalment constituït i va ser
empresonat per aquest motiu pel general Domingo Batet que és qui es va mantenir fidel
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a la República i que posteriorment va ser afusellat pel règim franquista pels mateixos
valors, per ser fidel a la legalitat vigent de la segona República. Honor i glòria a Sr.
Domingo Batet i honor i glòria a tots aquells que lluiten per mantenir la legalitat vigent.
La labor del Sr. Companys va ocasionar moltes morts innecessàries i de fet també fa
signar sentències de morts, com consta i com fins i tot el Sr. Cambó ho va dir a les seves
memòries, l’afusellament va ser un error de Franco i va ser injust perquè ell el 6
d’octubre havia comés iguals delictes que els militars i fou indultat. En el 1936 fou
afusellat i pels militars revoltats .
Dit això i entrant a la part més jurídica de la moció dir que és una moció recorrent per
vostès, no és la primera vegada que la presenten. En aquest ajuntament potser és la
primera vegada, però de fet en el Parlament en una comissió es va presentar.
La llei de la memòria històrica que va ser recolzada per una amplia majoria, si no
recordo malament nomé es van oposar ERC i el PP, votant a favor tant ICV com el
PSC, que no són gens sospitosos de ser de dretes, als seus articles 3 i 4 deixa molt clar
que aquests tribunals i les seves sentències eren il·legítimes i fins i tot l’exministre
Camaños, socialista de l’època de Zapatero, va dir literalment que la nul·litat és la
privació dels efectes jurídics però il·legitimar va més enllà tan política com
jurídicament. No solament es dóna per fet que les sentències fallades durant la dictadura
van se nul·les sinó que es van dictar de forma il·legítima, que és un plus de nul·litat. Jo
feia un símil amb el futbol si fiquen un gol amb la mà l’anul·laran perquè és il·legal i al
ser il·legal queda anul·lat de facto.
No és cert que l’Estat no hagi reparat la figura de Companys i de tanta gent que es va
acollir a la llei de memòria històrica. El mateix ministre Camaño va entregar un
certificat a la neta de Companys, a Mèxic i en aquell text es reconeix per primer cop que
Companys va patir violència per qüestions polítiques i ideològiques sent injustament
condemnat a mort per una sentència imposada per un il·legítim consell de guerra.
Després vostès durant la moció citen fins a vuit vegades un país que jo no acabo de
conèixer que és “Estat Espanyol” i citen també Alemanya, Argentina i França. Que
volen que els digui? Jo no conec l’Spain State, l’Estat Espanyol. Als rètols de l’ONU
posa Spain. No tinguin fòbia a dir Espanya, no passa res. No passa res, si pronuncien
dues vegades la paraula Espanya no s’apagaran les llums, ni hi haurà un terratrèmol, ni
serà la fi de Catalunya. No passarà absolutament res. Jo quan viatjo pel món posa
Espanya, no posa “Estado Español”. De veritat, no passa res. No tinguin aquesta fòbia
si us plau !.
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Per acabar, en definitiva: condemna els fets de 1.940, Companys tampoc va ser un sant,
els tribunals aquells van ser declarats il·legítims i en conseqüència el que demanen és
un impossible jurídic. Memòria reparada pel ministre de justícia Camaño. No passa res
per dir Espanya.
Ens abstindrem perquè creiem que, tot i com hem dit és condemnable l’assassinat,
l’ajuntament de la Garriga no és competent i per la meva interpretació (i aquí parlo a
títol personal), crec que la figura el President Companys, com la de molts altres que
s’han acollit a aquesta llei de la memòria històrica ha estat reparada. Crec que tenim un
problema d’interpretació, o de diferent visió de la interpretació i això és el que ens
separa. Moltes gràcies.

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Jo no m’allargaré. Pel que diu la moció votaré a favor.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Jo tampoc no em vull allargar. Simplement em sorprèn. Suposo que com l’altra dia li
vam demanar al Sr. Guillén que portés la Constitució, ara ens ha portat el passaport amb
Espanya. En fi, podeu dir-li com vulgueu, Estat Espanyol, Espanya, només faltaria, però
l’efecte és el mateix. Hi ha un Estat que no és capaç de donar la cara, per molt que ens
argumenti que hi ha hagut elements de reparació de la figura. o com a mínim de
rectificació d’un fet lamentable com és l’assassinat del President Companys de forma
que se n’assabenti la ciutadania de que passat aquest fet. Més enllà de Catalunya no s’ha
fet.

El que estem reclamant és que això que va ser tan lamentable tingui un

reconeixement més enllà. Ja no només que es repari sinó que tothom sàpiga que va
passar això , perquè a nosaltres, com a catalans, ens dóna la sensació que és un fet
conegut, però us asseguro, jo que tinc família a Espanya, que no tenen ni idea, fins i tot
família culta. Puc assegurar que hi ha gent que es diu periodista que és incapaç
d’explicar en dues frases que és exactament el que li va passar al President Companys, i
això és el que més reclama aquesta moció.

El Ple de l’Ajuntament, per 15 vots a favor (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP,
1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (1C’s), dels 16 membres assistents, essent 17 els
de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.
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10. Precs i preguntes

Precs

Prec que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA sobre la manca de visibilitat en la cruïlla
del carrer can Noguera i el carrer Clopès

Atès que el mirall que hauria de permetre veure els vehicles en la cruïlla del carrer de can
Noguera i el carrer Clopès no està ben instal·lat.

Atès que en molts moments trobem camions que efectuen càrrega i descàrrega indegudament en
aquesta cruïlla i ocupen part del pas de vianants del carrer Clopès i tapen completament el
mirall.

Atès que s'ha produït darrerament algun accident i diverses situacions de gran risc en aquesta
cruïlla, segurament a causa d'aquesta doble situació.

Atès que alguns veïns i veïnes ens han expressat la seva preocupació per aquesta situació.

DEMANEM
•

Que l'ajuntament corregeixi la disposició del mirall per que aquest sigui més fiable.

•

Que es controli i eviti la càrrega i descàrrega indeguda en aquesta cruïlla.

•

Que s’estudiï si convé habilitar algun altre espai de càrrega i descàrrega en aquest
carrer.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Els tècnics de via pública van estar-s’ho mirant , fins i tot jo m’hi vaig acostar i la seva
opinió és que el mirall està ben col·locat, que està en el lloc on ha d’estar i a partir
d’aquí no em ficaré en la feina dels tècnics perquè jo no ho sóc.
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És cert que el mirall s’ha canviat, hem posat un que és més clar, és d’una claredat
meridiana respecte al que hi havia abans que el sol havia deteriorat. Ara es veuen més
bé els cotxes que venen.
És cert que degut a la situació del bar que hi ha al davant es produeixen aparcaments
indeguts sobretot en càrrega i descarrega . S’ha instat a la policia local que estigui a
sobre i s’està buscant la possibilitat, com deia en el prec, de traslladar la zona de càrrega
i descàrrega a una ubicació propera que faci que no parin a un lloc indegut i no
obstrueixin el trànsit que pugui venir de Can Noguera . S’està estudiant aquesta
possibilitat.
En quan al mirall no sé si ha vist el nou, però ara la visibilitat canvia molt en referència
al que hi havia abans.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Jo vaig recollir el problema de disposició i és veritat que la queixa que se m’ha
traslladat des dels veïns és que no es veu bé i pot ser que això ho corregeixi.
Del que si tinc més constància és de la situació d’aquesta càrrega i descarrega, perquè
fins i tot m’han enviat fotos i realment és un tema que hem de resoldre perquè és una
situació de risc

Prec que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA sobre la perillositat de la vorera del carrer
Bonaire

Atès que la vorera de la banda nord del carrer Bonaire presenta algun tram en que les rajoles
patinen molt.

Atès que els dies amb pluja aquesta vorera esdevé un gran perill pels vianants, donat el fort
pendent d’aquest carrer.

Atès que darrerament tenim constància de la relliscada d’algun vianant en aquesta vorera.

Atès que alguns veïns i veïnes ens han expressat la seva preocupació per aquesta situació.

DEMANEM
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Que l'ajuntament canviï les rajoles d’aquesta vorera per evitar més caigudes.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Li torno a dir el mateix, els tècnics han mirat si és cert que els panots estiguin
desgastats, fins i tot han mirat si hi havia algun panot aixecat i no és així. Els panots no
estan desgastats. És cert que, no ja només en aquest tram del carrer Bonaire, sinó a
altres trams com el Torrent de la Sìnia, darrera de la biblioteca i a altres llocs, rellisca i
el panot no està desgastat i no està mal col·locat. Fins i tot al carrer Sant Francesc, fent
un petit pendent també rellisca . Crec que el Sr. Oliveras també ho té comprovat. Per
tant jo veig més que el tema seria posar una altra barana perquè la gent pugui agafar-se
quan baixa que no pas canviar els panots perquè no estan desgastats, estan bé. S’ha
comprovat que el terra està bé.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
Jo he anant a veure aquest lloc, quan els veïns m’ho van comentat i realment no hi ha
panots aixecats, però a la part de dalt, allà on comença el pendent hi ha aquestes rajoles
que patinen més que altres. No sabem exactament perquè, potser són d’un altre tipus
de rajola. No ho sé. A mi m’ho han comentat els veïns que s’han trobat que ha patinat,
gent gran i ens podem trobar amb un problema seriós. Si la solució tècnica ha de ser un
passamà potser ja em semblarà bé . En tot cas hem de resoldre el problema.

Prec que presenta el grup municipal del PSC-CP, sobre la instal·lació de senyalització vial

Vist que durant el contracte d’instal·lació de la senyalització viària des del grup dels
socialistes es va demanar que s’instal·lessin plafons informatius perquè les entitats
poguessin anunciar les seves activitats ja que hi havia una mancança en aquest sentit.

Vist que algunes entitats han de caure en incivisme per a poder donar a conèixer les
activitats que duen a terme , instal·lant cartells en espais que teòricament no estan
autoritzats.
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Vist que en aquell moment se’ns va respondre que l’equip de govern ho tindria en
compte i que ja s’estava estudiant llavors, poder fer una col·locació dels mateixos.

Vist que ja ha passat un tems, més que prudencial, de la instal·lació de la senyalització
vial sense que s’instal·lin els plafons demanats.

Per tot això formulem el següent prec:

Que es contracti la instal·lació de plafons informatius destinats a que les entitats i
associacions garriguenques puguin donar a conèixer les seves activitats.

INTERVENCIONS

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Avui hem tingut una conversa informal amb el regidor, Sr. Esteban i el que volem és
que s’estudiï per tornar a posar els plafons que hi havia abans, o similars, no els que ha
posat ara l’ajuntament que han d’anar amb clau i on les entitats no poden enganxar els
seus cartells.

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports:
Com diu el Sr. Valiente, avui ho hem estat parlant i hem recollit la demanda, jo crec
que és necessari. Els que hi havia abans es van treure perquè estaven molt deteriorats,
rovellats i vells i més aviat feia desídia de veure’ls. Estudiarem la possibilitat de posarne 2 o 4 en llocs on hi hagi més concurrència de persones i on les entitats pugueu posar
els actes o esdeveniments que organitzeu.

Prec sobre el sector B-4 Can Poi

Atès que al mes de setembre ens varem assabentar que es va fer una reunió de propietaris del
sector B-4 Can Poi. En aquesta reunió es va tractar el tema de promoure aquest sector.

Atès que un membre del nostre grup el dia 9 de setembre va avisar per missatge a l’alcaldessa
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de què els propietaris es volien reunir. L’alcaldessa va respondre a aquest missatge dient que el
trucaria,trucada que a dia d’avui no s’ha fet.

Atès que el passat dijous 8 d’octubre es va celebrar una Comissió d’Urbanisme, on no es va
tractar aquest tema perquè no era a l’ordre del dia, que fa el govern municipal.

Atès que el nostre grup municipal sempre ha defensat la necessitat de protegir de l’especulació
urbanística els sectors B-4 Can Poi, B-3 Can Vilanova i B-5 Can Violí. Considerant que hi ha
altres zones per on ha de créixer el nostre poble com per exemple : B-1 la Doma o UA-27.
Atès que els partits que conformen el govern municipal van subscriure un Acord de
Governabilitat on un dels punts feia referència a la revisió del Pla urbanístic, sense detallar res
més.

Atès que ens sembla que els propietaris d’aquest sector volen començar els tràmits per tal que
no sigui possible salvar el sector abans de la futura revisió del Pla.

Atès que no sabem quin és la posició de l’equip de govern respecte a aquest sector B-4.

Formulem el següent prec:
•

Que l’equip de govern ens informi que en sap de l possible desenvolupament del sector
B-4

•

Que l’equip de govern ens expressi clarament quina és la seva posició respecte a la
conveniència i possibilitat de preservar aquesta zona de Can Poi i Can Vilanova de
l’especulació urbanística.

•

Que l’equip de govern convoqui avui mateix una propera Comissió d’urbanisme urgent
per tal de tractar el tema de la revisió del Pla General i concretament d’aquest tres
sectors: B-3, B-4 i B-5.

INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Contestarà la Sra. Marrodán i parlaré jo per al·lusions, perquè diu que em va enviar un
missatge al que jo vaig contestar “et trucaré” i la trucada es va produir però la conversa
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no. Però bé aquesta persona m’ha continuat enviat missatges sobre altres temes, hem
continuat treballant i mai més m’ha tornat a treure el tema. Val a dir que jo tampoc li he
tret, vull dir que la comunicació amb aquesta persona es produeix sovint .
Jo no considero que això hagi d’anar en el atès d’un prec, permeti’m que li digui així ,
en tot cas dir que la trucada es va produir i la conversa no.

Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i
energia:
Aniré contestant atesos i el prec pròpiament. A la comissió d’urbanisme del dia 8
d’octubre no es va treure aquest tema perquè l’ajuntament no en tenia cap mena de
coneixement sobre això. És més les primeres notícies que hem tingut han estat arrel
d’una petició, a títol personal, que van fer tres veïns a la regidoria d’urbanisme, per
intentar esbrinar de què tractava una reunió a la que els havien convocat. A partir d’aquí
es va produir una segona reunió amb aquests tres veïns que no van venir sols, van venir
20 i aquí varem començar a saber.
Si els hem d’informar del desenvolupament del sector B-4, només podem dir que en
aquests moments hi ha algú que està interessat a poder trobar el consens dels veïns per
tirar endavant el planejament, però en cap cas sabem que és el que pretenen tirar
endavant, ho desconeixem. Desconeixem si pretenen tirar endavant el planejament
vigent o fer una modificació de planejament o quina és la intenció que tenen, no ho
sabem.
A més no ha estat fins avui que hem rebut una instància, (a mig matí m’ha arribat al
meu despatx i després l’hem traslladat a alcaldia), en què ens demanen que
convoquéssim a tots els veïns. Si ens fan aquesta petició ho farem, però demanarem
quin ha de ser l’ordre del dia d’aquesta reunió perquè nosaltres ho desconeixem.
Respecte a la conveniència de preservar aquesta zona de Can Poi i de can Vilanova de
l’especulació urbanística, cal dir que les conveniències són les que són.
“Que l’equip de govern convoqui avui mateix una reunió de la comissió d’urbanisme
per tal de tractar el tema de la revisió del Pla General i concretament d’aquests tres
sectors, B-3, B-4 i B-5 “. Referent a Can Vilanova la legislatura passada ja es va portar
a tràmit per imposició legal i des d’aquest consistori es va produir el desistiment del
tràmit. En quant a Can Poi en aquests moments tenim un planejament aprovat del 2001,
que és vigent i que diu que aquell sòl és urbanitzable i qualsevol persona que ho
requereixi i reuneixi els requisits necessaris pot desenvolupar. Pot!, després aquí ja
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farem depenent del que posi sobre la taula, parlarem. Però és que desconeixem què hi ha
sobre la taula , en què es pot estar treballant.
Una propera reunió de la comissió d’urbanisme, no hi ha problema, hi ha temes a
tractar, però urgent?, home! Urgència potser no cal.
El tema del Pla General que l’estem començant a treballar és un dels temes que els
volem explicar

com tants d’altres que els expliquem i que anem treballant quan

convoquem comissions d’urbanisme. Podem parlar del sector B-3, del B-4 i del B-5.
Del B-3 i del B-5 ja en saben la situació, hi eren presents vostès que ens fan aquestes
preguntes i els que no hi eren, no van poder assistir o no ho recorden, sàpiguen que va
passar això, que es va tramitar i es va desistir. A partir d’aquí el B-4 com tants altres
casos en què un promotor té una iniciativa i després no es desenvolupa o si, quan ho
tinguem sobre la taula en parlarem.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Vosaltres, com a equip de govern, us posicioneu a salvar el B-4 igual que estàveu
posicionats en el B-3 i el B-5, o no?.

Segueix la Sra. neus Marrodán:
Nosaltres com a equip de govern encara no hem parlat. No hem agafat cap
posicionament perquè no tenim res sobre què posicionar-nos tot i que tenim molt clar
que si el sector està com està, que és d’acord amb el planejament, quan ens hem de
posicionar és en la modificació del planejament. Si hi ha un posicionament per part dels
propietaris que impliqui decidir o pensar sobre allò que porten, ens posicionarem.

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat:
Igual que teníem clara la vostra posició en els altres “bes”, en aquest cas la volíem tenir
i ara ja la tenim.

Prec que presenta el grup municipal de C’s la Garriga referent a la participació a la
manifestació del 15 d'octubre de 2015 davant el TSJC en defensa del President en funcions
de la Generalitat, Artur Mas, de la Sra. Meritxell Budó en qualitat d'Alcaldessa d'aquest
municipi.
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Atès que el proppassat 15 d'octubre el President en funcions de la Generalitat, Artur Mas, va
anar a declarar davant el TSJC en qualitat d’imputat per la suposada comissió de delictes de
desobediència greu, prevaricació administrativa, malversació i usurpació de funcions en el
procés participatiu del 9 de novembre de 2014.

Atès que la Sra. Meritxell Budó va participar en qualitat d'Alcaldessa de la Garriga vara en mà,
junt amb altres càrrecs públics (alcaldes sobiranistes i membres del Govern en funcions de la
Generalitat) a una manifestació de recolzament al President en funcions que tenia com objectiu
pressionar i intimidar als magistrats del TSJC cosa que representa una clara acció de no
respectar la independència judicial.

Atès que tant la Sra. Alcaldessa com la resta de càrrecs públics no representen solament a qui
els han votat, sinó que també a qui no ho han fet, en definitiva a tots els ciutadans i a totes les
ciutadanes.

Atès que accions com aquesta utilitzant el càrrec d'Alcaldessa creiem que contribueixen a la
sospita generalitzada, la desconfiança i el descrèdit de les nostres institucions que han d'estar per
servir a tots i no a uns quants.

Atès que des de Ciutadans volem deixar clar el nostre respecte per les persones que, a títol
personal, es van manifestar aquell dia tot i no compartir ni les formes ni el fons.

Atès que des de Ciutadans respectem sempre les lleis i les resolucions judicials.

Per tots aquests motius formulem aquests precs:
•

Que la Sra. Alcaldessa no utilitzi les seves funcions per assistir a actes de clar perfil
partidista que no representen a tots els garriguencs ni tenen cap repercussió beneficiosa
per la Garriga sent lliure, evidentment, d'anar-hi a títol personal.

•

Que la Sra. Alcaldessa es comprometi (com ha de fer tothom i més tractant-se d'un
càrrec públic) a respectar les lleis i les resolucions judicials, tant les que es derivin
d'aquesta declaració com de qualsevol altra emesa pels tribunals que ens afectin.
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INTERVENCIONS

Intervé la Sra. alcaldessa:
Breument recordaré quina va ser la meva promesa quan vaig prendre posició del càrrec.
Per imperatiu legal vaig prometre per la meva consciència i honor complir amb les
obligacions del càrrec de regidor o regidora o en aquest cas d’alcalde o alcaldessa amb
lleialtat al rei i a guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
afegint després que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres
institucions l’Estat Català lliure i sobirà.
Aquesta va ser la fórmula que vaig utilitzar, no només jo sinó molts altres, la majoria de
regidors i regidores d’aquest plenari. Podríem dir que una majoria important varem
utilitzar aquesta formula. Una majoria escollida democràticament pels ciutadans i
ciutadanes de la Garriga en aquest cas, a les passades eleccions del 24 de maig.
Per tant jo no vaig fer res que no hagués dit i m’hagués compromès a fer i que
continuaré fent. Considero que el fet de posicionar-me al costat del procés que ha de fer
que Catalunya sigui un Estat lliure i sobirà, no és contrari al fet de què a l’hora de
governar el municipi de la Garriga pugui prendre decisions que afectin en la mateixa
consideració a tots els garriguencs i garriguenques, indistintament de quin sigui el seu
origen o la seva ideologia. Aquest també és un compromís personal que tinc. Però
políticament estic compromesa i així ho vaig anunciar públicament. De fet la població
de la Garriga n’és coneixedora, perquè no ens hem amagat mai, no només jo mateixa,
sinó aquest equip de govern, podríem dir que una part molt important d’aquest plenari
està compromesa amb el procés català i per tant treballarem perquè s’esdevingui.
Aquesta és la resposta que li faig al seu prec.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
Breument dir que nosaltres no critiquem que la Sra. Meritxell Budó en qualitat de
militant de Convergència vagi on vulgui, faltaria més!. Però creiem que el càrrec
institucional ha de representar i no pot ser que, vara en mà, com deia el text, vagin a
recolzar el seu president de partit , no pot ser. El cap institucional ha d’estar per sobre
de coses d’aquestes.
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Vostè m’està dient que si en el futur hi ha lleis que no els agraden i que estan en
aquesta línia, perquè ja s’està veient aquesta línia, vostè les desobeirà, perquè té aquest
compromís. Serà així, vostè desobeirà les lleis per les quals s’està regint ara mateix?

Intervé la Sra. alcaldessa:
Sr. Guillén perdoni, però no vaig anar a donar recolzament a un president d’un partit
polític, sinó al President de Catalunya que ha estat acusat i imputat pel sols fet de posar
les urnes. Considerem que la democràcia no es pot jutjar.
No condemnem l’assassinat de Lluís Companys i condemnem que un President posi les
urnes!. Em sembla del tot surrealista el que està passant en aquest país!.
Tenim al President de la Generalitat imputat, jo personalment com a alcaldessa vaig
anar a donar recolzament al President del meu país, al President de la Generalitat de
Catalunya i no a cap president de cap partit polític. Li vull recordar que allà no només hi
havia alcaldes i gent de Convergència sinó que n’hi havia de totes les formacions
polítiques que volien donar recolzament al President.

Intervé el Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E:
A més havíem aprovat una moció de recolzament i això concedia que l’alcaldessa anés
en representació d’una cosa que havíem aprovat en aquest Ple. Per tant hi anava en nom
del Ple.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Moltes gràcies.

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
No ens posarem d’acord i no allargarem més el tema, però al parlar de la moció passada
el Sr. Molinero m’ha obert el tema per dir que al Sr. Mas no se l’imputa per posar les
urnes, ho vaig dir en aquella ocasió i està recollit a l’acta, si us plau, no se l’imputa per
això. Gràcies.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Bé, li podem dir de moltes maneres, però tenim un President, una Consellera i una
Exvicepresidenta imputats per posar les urnes.
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Preguntes escrites
No se’n presenten.

Preguntes oral

Pregunta oral que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Tenint en compte la situació socioeconòmica actual i els casos propers a la comarca
d’empreses que tanquen o incompleixen pagaments com Sati Fabrics, Valeo o Autoliv,
com a Equip de Govern i també amb càrrecs a la Diputació de Barcelona i al Consell
Comarcal, volem demanar si teniu plantejat o s’està treballant d’alguna manera per
combatre o denunciar aquests casos?.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Penso que la manera és acollir-nos a totes aquelles propostes que se’ns facin des dels
comitès d’empresa, com és el cas de Sati Frabrics , que no només avui, sinó que en
d’altres vegades ja hem estat al que ells ens han demandat.
Amb Valeo s’està contactant per tal de donar-los també recolzament com a ajuntament
de la Garriga, malgrat que no sigui una empresa que estigui físicament ubicada aquí,
però que si té repercussió a la nostra comarca i en aquest sentit si tenen alguna proposta
concreta a fer l’estudiarem bonament per tal de també sumar-nos-hi.

Pregunta oral que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Tenint en compte que la Garriga té un fort teixit associatiu i que cal seguir enfortint-lo,
que l’ajuntament gaudeix d’una situació econòmica estable i atenent al Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya, aprovat per la Generalitat de Catalunya de cara
al període 2010-2020 on es detecten certes mancances pel que fa als equipaments
culturals com:
•

Ampliar l’arxiu de 475m2 a 1527m2 i en un sol espai

•

Ampliar l’espai per a exposició d’arts visuals de 116m2 a 410m2

•

Ampliar de 1050m2 a 1600m2 la Biblioteca

•

Augmentar els ordinadors d’ús lliure de la Biblioteca d’11 a 23

•

Té intenció d’ampliar l’horari setmanal de les bibliotecàries de 30 hores a 35
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hores
•

Oferir un espai de lectura infantil de dimensions i condicions òptimes a la
Biblioteca

•

Tenir un centre cívic (tenint en compte la població de la Garriga)

Volem saber si està previst en el PAM que es presenta el proper 4 de novembre,
l’ampliació d’aquestes mancances concretes esmentades? Ens quins terminis?

Intervé la Sra. alcaldessa:
Com vostè ha dit el dia 4 de novembre, presentarem el PAM i el que si li puc dir és que
tenim un compromís amb Can Luna, en aquest moment en començar a treballar perquè
sigui una realitat, perquè també és una necessitat aquest equipaments que hi ha en
aquesta edificació que ja és municipal.
En tot cas el dia de la presentació del PAM parlarem de tot això.

Pregunta oral que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA:
Voldríem saber quan es farà la presentació pública dels pressupostos 2016, abans ja han
dit que al novembre, però voldríem saber si es pot concretar més. Així com quins
mecanismes de participació ciutadana estan previstos?

Intervé la Sra. alcaldessa:
Tenim previst que el mecanisme sigui el mateix que el dels anys anteriors, una
presentació pública de l’avantprojecte de pressupost. Obrir un procés de participació a
través de correus electrònic, a través de la web per tal que tota la gent que vulgui pugui
fer les seves aportacions per valorar-les políticament i decidir si les incloem o no.
De cara a l’any vinent s’està treballant. També s’ha anat a buscar assessorament a la
Diputació de Barcelona per treballar els pressupostos participatius però és una cosa que
requereix de més termini de presentació, cal dissenyar bé aquest projecte per fer-ho bé i
per tant ho deixarem per l’exercici vinent.

Pregunta oral que formula el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s:
És una pregunta pel Sr. Pubill, que ja em respondrà quan pugui, ja em passarà les dades.
La pregunta seria quans emprenedors s’han acollit a les bonificacions de l’ajuntament
en el període 2012/2015.
Bé si és un tema del Sr. Marco ja em respondrà ell. Gràcies.
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Intervé la Sra. alcaldessa:
Aquesta informació la donarem per escrit.

Pregunta oral que formula el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP:
Per tal que no quedi en sac buit, agafo tres compromisos, el primer és del tema del deute
de la Generalitat que ens han dit al despatx d’ofici que el passaran.
Després aprofitant el prec que feia el company Sr. Molinero referent al tema dels
miralls al carrer Ramon Pascual amb Llerona i Ramon Pascual amb Banys que ja els
vaig demanar a l’anterior legislatura,es va posar un al carrer Ramon Pascual amb Banys,
però només enfoca cap a un costat quan l’aparcament està permès a tots dos costats de
la via i per tant s’hauria de posar un mirall doble i al carrer Ramon Pascual amb Llerona
que no s’ha posat.
Finalment aprofitant un dels compromisos que ha agafat abans el regidor dir que en el
tema del passamà al carrer Bonaire, fa un temps uns veïns van venir i em van dir que
faria servei un passamà al carrer Negociant, jo crec que vol dir a la pujada del carrer
Cases de Can Queralt.

Intervé la Sra. alcaldessa:
Recordar-los que divendres a la tarda a dos quarts de sis a l’escola bressol municipal
inaugurarem la caseta de fusta i tots estan convidats, si volen i poden venir, a la
inauguració.
Recordar-los que el proper 4 de novembre a dos quarts de vuit del vespre, presentarem
el Pla d’Acció Municipal (PAM) aquí a la sala de Plens , acte al que també si volen i
poden estan convidats a assistir-hi.
Els desitgem una bona castanyada.
Ara la Sra. Grau els explicarà que és aquest paper que tenien sobre la taula.

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat:
Bona nit altre cop, gairebé bon dia. El que us heu trobat quan heu arribat al plenari és un
full on s’informa d’una de les activitats que es fa des del Fons de Cooperació sobre la
Pau i la Cultura de la Pau. És un curs que dura 4 dies, està obert a tothom, tota la
població hi pot participar , ja hi ha inscrits i es poden inscriure fins l’últim dia,de
moment no hi ha un límit i us convidem a participar-hi com a polítics del poble i,alguns
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de vosaltres, membres del Consell de Cooperació. L’horari és de 7 a 9 del vespre, és un
horari a vegades complicat i a vegades no, però us encoratgem a què participeu.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla
Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-tres hores i quinze minuts, del qual com a
Secretari dono fe.

Vistiplau
Meritxell Budó i Pla

Joaquim Rosell i López

Alcaldessa

Secretari
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