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

30 DE SETEMBRE DE 2015 

 

La Garriga, trenta de setembre de dos mil quinze. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Vicenç Guiu i Fàbrega (CiU)  

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

Sr. Josep Oliveras i Cuquet (S.I.) (*) 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   

(*) El Sr. Josep Oliveras s’incorpora al punt número 2 
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Ordre del dia: 

 

1 Aprovació d’acta núm. 74 corresponent al ple ordinari de 29 de juliol 2015 i de l’acta núm. 75 

corresponent al ple extraordinari de 31 d’agost de 2015. 

2 Despatx d’Ofici 

3 Aprovació de la Mesa de Contractació permanent per l’assistència de l’Òrgan de Contractació 

en els procediments de licitació. 

4 Aprovació inici de l’expedient de licitació, dels plecs de clàusules administratives particulars i 

de prescripcions tècniques i disposició de la despesa del contracte de serveis de neteja de les 

dependències municipals  

5 Aprovació de la modificació de l’inventari municipal  

6 Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del personal 

de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2015 

7 Aprovació de la designació de representant municipal a la Xarxa Local de  Consum 

8 Ratificació dels acords adoptats per Consell General del Consorci de Comunicació Local (CCL) 

sobre l’aprovació de la dissolució i liquidació  del CCL  

9 Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit; mitjançant crèdit extraordinari  

10  Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit; mitjançant transferències de crèdit. 

11 Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2014  

12 Donar compte de la resolució d’alcaldia d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost  

corresponent a l’exercici econòmic 2016  

13 Declaració, amb motiu dels 70 anys del bombardeig d’Hiroshima i Nagasaki. 

14 Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 

Mediterrània.  

15 Informes de l’alcaldia 

16 Mocions. 

17 Precs i Preguntes. 

 

 

1. Aprovació actes de les sessions anteriors. 

 

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

núm. 74 corresponent al ple ordinari de 29 de juliol 2015 i a l’acta núm. 75 corresponent al ple 

extraordinari de sorteig de les meses electorals per les eleccions del passat 27 de setembre que va ser 
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el dia 31 d’agost de 2015. 

 

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

 Bona tarda a tothom. Res a dir, estem d’acord amb les dues actes.  

 

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

 Res a dir, estem d’acord.  

 

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

 Bona tarda a tothom, estem d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El Sr. Oliveras ha manifestat que per problemes a la carretera arribarà més tard, per això els 

recordo que som 16 regidors dels 17. 

 

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

 Res a comentar, estem d’acord. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16  membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

l’acta de la sessió ordinària de 29 de juliol i extraordinària  del dia 31 d’agots de 2015. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El proper punt de l’ordre del dia és el despatx d’ofici i voldria demanar disculpes a tots per les 

formes en què els ha arribat la documentació. El que feia referència a les modificacions de 

crèdit de les quals es donava compte en aquest despatx d’ofici  la informació no era prou clara, 

ni estava expressada de la manera més entenedora. Detectada aquesta errada en la presentació 

de la documentació que acompanyava les modificacions de crèdit i que corresponien a les 

modificacions 2015.22, 2015.23, 2015.25, 2015.26, 2015.27, 28 i 29 i donat que contenien 

esmenes i anotacions que, encara que no afectaven la comptabilitat i que de fet ja han estat 

esmenades, hem cregut que impedien la correcta compressió d’aquestes. Crèiem que no era la 

forma correcta de donar compte al ple. Per aquest motiu s’ha considerat oportú retirar del 

despatx d’ofici tots els decrets que fan referència a aquestes modificacions de crèdit. Els hem 

donat còpia del despatx d’ofici tal i com queda sense les modificacions. És el document que 
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se’ls ha deixat sobre la taula.  

Suposo senyor secretari que s’ha fet tal i com havíem dit, sense que es modifiqués la 

numeració dels decrets, per tal de poder seguir amb la mateixa numeració. 

 

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

 Si, estan en blanc. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

D’acord. Per tant s’han retirat els decrets  3, 4, 6, 7, 80, 81, 82, 83, 115, 116, 139, 130, 134 i 

135 dels quals en donarem compte de manera correcta en el proper plenari. 

Repeteixo, demano disculpes per com s’ha presentat aquesta documentació en l’expedient del 

ple que han rebut tots vostès.  

Comencem doncs a parlar del despatx d’ofici retirant aquests decrets. 

 

 

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 

 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/5/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la relació 
de despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu i 
de personal corresponents al 
dia 31 maig per un import 
total de 788.608,79 euros 

2 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  30/6/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la relació 
de despeses menors de 
caràcter periòdic i repetitiu i 
de personal corresponents al 
dia 30 de juny per un import 
total de 2.538.202,98 euros 

3      
4      
5 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 6/7/15 Nomenar funcionària interina 

a la senyora LHM, com 
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Auxiliar d’Atenció Ciutadana 
(grup C2-13) amb una 
jornada de 37,5h/setmanals 
(100%) els dies 6 i 7 de juliol 
per substituir a la titular, de 
permís de conciliació i permís 
per examen oficial en dies 
laborables. 

6      
7      
8 Identitat Ensenyament  Per 

delegació 

13/7/15 Autoritzar a The 
Impresentables Hoppers de la 
Garriga l’ús de l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música 
Josep Aymerich, el diumenge 
19 de juliol de 2015, de 18.00 
a 20.00 h., per poder-hi 
realitzar la reunió de socis 
anual de l’Associació. 

9 Identitat Ensenyament  Per 
delegació  

14/7/15 Autoritzar a l’Associació 
Cultural Assilah l’ús de 
l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música Josep 
Aymerich, el dissabte 3 
d’octubre de 2015, de 10.00 a 
22.00 h., per poder-hi 
realitzar un espectacle de 
música sacra. 

10 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

15/7/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als cursos 
i sessions de formació 
detallats al decret i aprovar 
les despeses corresponents de 
locomoció. 

11 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  16/7/15 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 18 de juliol 
del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent 

12 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/7/15 Complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria i així 
ho han demanat, que a es 
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detallen al decret. 
13 Territori i 

Sostenibilitat 
Via pública  17/7/15 Avocar puntualment aquest 

competència i concedir 
llicència d’ocupació de la via 
pública a la pizzeria Little 
Italy La Garriga per instal·lar 
una barra de bar desmuntable 
de 6 m2 davant del seu 
establiment, situat al carrer 
Calàbria número 148, per tal 
de donar servei  als clients 
que participin a la Ruta del 
Pintxo de la Festa Major i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

14 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  20/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de la via 
pública per instal·lar una 
parada de venda de globus, de 
2x2m, al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, els dies 30 i 31 de 
juliol i 1 i 2 d’agost del 2015 
i aprovar la liquidació 
corresponent.  

15 Identitat Cultura Per 

delegació 

20/7/15 Autoritzar la cessió de la Sala 
polivalent de la Biblioteca  a 
l’entitat Kòmix, els dimarts i 
els dijous des del  dia 9 de 
juliol al 29 de setembre de 
2015, de 21.30 a 23.30h, per 
assajar l’obra “El Fascinerós 
és el replà” de Joe Orton, 
d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

16 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 20/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. AS, de 
l’habitatge situat al Ptge. 
Anselm Clavé núm. 6 4r 2a 
per no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest domicili.  

17 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 20/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. JA de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys núm. 55 1r 1a per no 
haver acreditat el  requisit de 
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la residència habitual en 
aquest domicili. 

18 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 20/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. HLM, de 
l’habitatge situat a la plaça 
Dr. Montal núm. 1 2n 1a per 
no haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

19 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 20/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. MEL de 
l’habitatge situat al carrer 
Banys núm. 53 baixos 1a per 
no haver acreditat el  requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

20 Identitat Ensenyament Per 

delegació 

20/7/15 Autoritzar l’ús del gimnàs de 
l’Escola Pinetons al ARC 
Front Diabòlic de la Garriga, 
els primers divendres de mes, 
de setembre a desembre de 
2015, de les 19 a les 22h, pels 
assaigs dels timbalers de 
l’entitat. 

21 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  20/7/15 Iniciar la tramitació 
administrativa del compte 
general de l’exercici 2014. 

22 Identitat Participació Per 

delegació 

21/7/15 Autoritzar la cessió de la Sala 
polivalent de la Biblioteca a 
l’entitat AC Coral Ariadna, 
els dijous des del  dia 3 de 
setembre de 2015 al 28 de 
juliol de 2016, de 18.00 a 
21.00h, per assajar setmanal 
de l’entitat, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

23 Identitat Ensenyament  21/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar la 
liquidació de quotes inicials 
del curs 2015/16 de l’EMAD, 
per un import total de 
9.038,66€. 

24 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 21/7/15 Avocar la competència  i 
autoritzar l’assistència del 
personal municipal als cursos 
i sessions de formació 
detallats al decret i abonar les 
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quantitats detallades als 
treballadors que han pagat els 
cursos per avançat. 

25 Identitat Cultura Per 

delegació 

22/7/15 Autoritzar la cessió de la Sala 
polivalent de la Biblioteca a 
l’entitat Societat Coral 
l’Aliança, els dilluns des del  
dia 7 de setembre de 2015 al 
25 de juliol de 2016, de 19.30 
a 21.30h, per assajar setmanal 
. 

26 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/7/15 Abonar a la Sra. MAPM, amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal com a 
tècnica auxiliar de Biblioteca 
(grup C1-14, l’import brut de 
1.042,31€ euros corresponent 
a la part meritada de la paga 
de Nadal i de juny: 

27 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació  

23/7/15 Concedir autorització per 
organitzar un sopar popular 
de final de la festa major, el 
dilluns 3 d’agost del 2015, de 
les 20h a les 24h, a la plaça 
de l’Església i cedir l’ús de 10 
taules, 100 cadires i una presa 
de corrent al sol·licitant per a 
tal acte. 

28 Identitat Participació Per 

delegació 

23/7/15 Autoritzar a la Sra. AMF 
actuant en representació del 
“Barri de Festes de Can 
Noguera” a celebrar un ball 
amb música fins les 01.30h a 
la Torre del fanal el dia 25 de 
juliol de 2015 d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

29 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/7/15 Abonar a la Sra. LHM amb 
motiu del cessament com a 
funcionària interina, Auxiliar 
d’Atenció Ciutadana (grup 
C2-13),  de l’Ajuntament de 
la Garriga, l’import brut de 
28,83€ euros. 

30 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 23/7/15 Abonar a la Sra. MGP amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal com a 
auxiliar administrativa (grup 
C2-12), l’import brut de 
424,80€ euros corresponent a 
la part meritada de la paga de 
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desembre i de juny i les 
vacances no gaudides. 

31 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Turisme  23/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar la 
factura núm. 2015035 i 
d’import 4.356,00€, 
corresponent a la totalitat del 
contracte menor de serveis 
per la realització dels treballs 
d’instal·lació de megafonia 
pels carrers del municipi en 
motiu de la Festivitat de la 
Diada de Corpus el dia 7 de 
juny de 2015, presentada per 
Josep Codina Ballús. 

32 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  23/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar 
l’ampliació del contracte 
d’arrendament financer 
mitjançant rènting per 
l’adquisició del vehicle Seat 
Altea Freetrack 2.0 TDI 140 
CV matrícula 9374 HCY, 
amb l’empresa Alphabet 
España Fleet Management, 
S.A., per un termini de set 
mesos, amb efectes del dia 12 
de maig de 2015 i fins el 12 
de desembre de 2015, de 
conformitat amb el plec de 
clàusules. 

33 Identitat Cultura  23/7/15 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 La 
Pau SCCL el contracte menor 
relatiu al servei 
d’ambulàncies per la Festa 
Major 2015, per un import de 
4.403,75 euros, exempts 
d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

34 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 

Comerç Per 

delegació 

23/7/15 Autoritzar la activitat “La 
Botiga al Carrer” el dia 6 de 
setembre de 2015 i autoritzar 
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econòmic a l’ASIC l’ús de la via 
pública, en concret la zona 
compresa per el carrer Centre, 
i Banys en el tram de carrer 
Doma a carrer Figueral o Ctra 
de l’Ametlla, en funció del 
número definitiu 
d’inscripcions. 
Eximir a l’ASIC, per aquesta 
edició, del pagament de la 
taxa que correspondria per 
ocupació de via pública, ja 
que es tracta d’una activitat 
organitzada conjuntament 
amb l’ajuntament de la 
Garriga. 

35 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  23/7/15 Convocar la Comissió 
Especial de Comptes el dia 29 
de juliol a les 18.30h, per tal 
d’examinar els  comptes 
generals de la Corporació. 

36 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 24/7/15 Convocar la pròxima sessió 
ordinària del Ple a la Sala de 
Plens el dia 29 de juliol de 
2015 a les 19 h i fixar l’ordre 
del dia. 

37 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

24/7/15 Autoritzar el permís de 
paternitat a l’Agent de Policia 
Local (grup C2) del 22 de 
juliol a1 18 d’agost de 2015 
(28 dies/naturals), ambdós 
inclosos. 

38 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  Per 

delegació 

24/7/15 Autoritzar a l’ AAVV del 
Barri de Sant Ramon de 
Garriga la celebració d’un 
sopar el dia 31 d’agost de 
2015, d’acord amb la seva 
sol·licitud. 

39 Identitat Cultura  24/7/15 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 
Ares Sport Events S.L. el 
contracte menor relatiu al 
servei del paintball per a la 
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festa Major 2015, per un 
import de 4.235€ euros, iva 
inclòs. 

40 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Treball  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i sol·licitar, 
d’acord amb l’Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de 
juny, al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, la subvenció del 
Programa Treball i Formació 
per un import 35.916,48 
euros . 

41 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 27/7/15 Aprovar el dia, hora i lloc del 
concurs de mèrits d’una  
plaça de director/a 
d’Orquestra Municipal (grup 
A1) de l’Escola Municipal de 
Música, en règim laboral 
indefinit i al 50% de la 
jornada (18,75h/setmanals) 
subjecte a les necessitats del 
servei, vacant a la Plantilla de 
personal d’aquest Ajuntament 
i aprovar la llista provisional 
d’admesos i d’exclosos. 

42 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Que exerceixi les funcions de 
l’Alcaldia durant els dies del 
8 al 17 d’agost de 2015 
(ambdós inclosos), el tercer 
tinent d’alcalde Sr. Joan 
Esteban i Sans i del dia 18 al 
24 d’agost (ambdós inclosos) 
la primera tinent d’alcalde 
Sra. Neus Marrodán i 
Torrents. 

43 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència delegada i 
concedir llicència d’ocupació 
de la via pública per la fira 
d’atraccions de la Festa 
Major, pels dies 31 de juliol i 
1 i 2 d’agost del 2015, als 
titulars i atraccions de fira 
detallats al decret  i aprovar 
les liquidacions 
corresponents.  

44 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JA de 
l’habitatge situat a la Ctra. 
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Nova núm. 99 1r 1a per no 
haver acreditat el  requisit de 
la residència habitual en 
aquest domicili.  

45 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. MSB, de 
l’habitatge situat a 
l’Avinguda Sant Esteve núm. 
8 1r 2a per no haver acreditat 
el  requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

46 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. OCOO, 
de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Sant Esteve núm. 
8 1r 2a per no haver acreditat 
el  requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

47 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. FMMM, 
de l’habitatge situat a 
l’Avinguda Sant Esteve núm. 
8 1r 2a per no haver acreditat 
el  requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

48 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants a la Sra. ETM, de 
l’habitatge situat a 
l’Avinguda Sant Esteve núm. 
8 1r 2a per no haver acreditat 
el  requisit de la residència 
habitual en aquest domicili. 

49 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JAGV de 
l’habitatge situat al Ptge. 
Gubern núm. 1 3r 2a per no 
haver acreditat el  requisit de 
la residència habitual en 
aquest domicili. 

50 Alcaldia Secretaria  27/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. IRF de 
l’habitatge situat al carrer 
Calàbria núm. 14 Àtic per no 
haver acreditat el  requisit de 
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la residència habitual en 
aquest domicili. 

51 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir els 
assabentats  de la  primera 
ocupació subjecte al règim de 
comunicació prèvia al carrer  
Sant Ramon, núm. 4A i 4B, i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

52 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir els 
assabentats  de la  primera 
ocupació subjecte al règim de 
comunicació prèvia a al carrer 
Rocabuquera núm. 58-60  i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

53 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i restar 
assabentats de l’adequació del 
local situat al carrer 
Banys,núm. 56, de la Garriga, 
per la venda de pa amb 
degustació de menys d’un 
20%.i aprovar la liquidació 
corresponent a l’import del 
certificat de compatibilitat 
urbanística.  

54 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir la 
següent llicència de rases i 
serveis a GAS NATURAL 
SDG, SA (Ome 85/2015) i 
aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO. 

55 Alcaldia Seguretat 
ciutadana 

 27/7/15 Concedir a JLLG la targeta 
d'armes tipus B, per a la 
tinença i ús, d'acord amb el 
què estableixi en cada 
moment la legislació 
sectorial, reguladora de la 
matèria, per a una arma del 
tipus “CARABINA”, marca 
Gamo Whisper IGT, calibre 
4,5 amb núm. de sèrie 04-1C-
082744-15. 

56 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir la 
llicència d’obra major Oma 
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17/2015 per la reforma 
parcial d’un habitatge 
unifamiliar aïllat de planta 
baixa  a Cases Can Queralt, 3 
i aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO 

57 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir la 
llicència d’obra major Oma 
14/2014 a la  Carretera de 
l’Ametlla 56 i 58 per a la 
rehabilitació i canvi d’ús de 
ludoteca a dos habitatges i 
aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO. 

58 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir la 
llicència d’obra major 
Oma7/2015 al carrer Garbí, 
núm. 3B  per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, de planta baixa, amb 
porxo i aprovar la liquidació 
corresponent a l’ICIO. 

59 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència de parcel·lació de la 
finca situada al carrer Can 
Terrers núms.71,73,75 i 77 i 
aprovar la liquidació 
corresponent . 

60 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar  puntualment aquesta 
competència i concedir 
l’ampliació de gual 
permanent , passant de 2,40 a 
3,78 ml ,  a la finca situada al 
carrer Anselm Clavé, núm.14. 

61 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  27/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicències d’obra menor Ome 
82/2015 i 83/2015 al carrer 
Moncau, 8 i Avda. Ramon 
Ciurans, parcel·la S4, per 
dues plaques de gual i la 
substitució de 10 m2 de peces 
de gres, respectivament i 
aprovar les   

62 Alcaldiaº Serveis 
interns/Secre
taria 

 28/7/15 Desestimar les al·legacions 
presentades en data 29 de 
juny de 2015 pel Sr. B contra 
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la proposta de resolució de 
l‘òrgan instructor en el 
procediment sancionador 
4/2015 de conformitat amb 
les consideracions de la part 
expositiva i considerar 
provats els fets següents: 
Embrutar-se a la via pública, 
de conformitat amb els 
documents que consten a 
l’expedient. 

63 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir els 
assabentats  de la  primera 
ocupació subjecte al règim de 
comunicació prèvia al, carrer 
Alzines, núm. 15. 

64 Identitat Joventut  28/7/15 Avocar la competència i 
autoritzar l’activitat de”El 
carrito de la Festa Major” 
organitzada per l’entitat El 
Brou del Mestre el dia 2 
d’agost de 2015 de 06.45 h a 
09.00h durant la festa Major 
d’enguany. 

65 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 28/7/15 Modificar la resolució 
d’alcaldia de data 16 de juny 
de 2015 corresponent a les 
delegacions sectorial de l’àrea 
d’alcaldia en els termes 
següents :  Regidoria de 
Serveis interns (secretaria: 
RR.HH, OAC, arxiu i 
Consum) : Montserrat Llobet 
i Llonch. 

66 Identitat Ensenyament  28/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i restar 
assabentats de l’ingrés d’un 
import total de 3.779,28 €, 
durant els mesos de juny i 
juliol de 2015, corresponent a 
les noves matrícules de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues per al curs 
2015/16.  

67 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 28/7/15 Incoar expedient per donar de 
baixa al padró municipal 
d’habitants les persones 
relacionades al decret (8), 
(estrangers comunitaris) en 
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haver transcorregut el termini 
reglamentari sense que s’hagi 
realitzat la corresponent 
confirmació de residència. 

68 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   28/7/15 Avocar  puntualment aquesta 
competència i concedir la 
retirada d’arbrat viari per a la 
construcció  d’una entrada de 
gual a l’Avinguda Catalunya, 
núm. 4  afectat per l’obertura 
d’un nou gual, i que no es 
troba dins dels exemplars 
inclosos al Catàleg d’arbres i 
arbredes singulars de La 
Garriga realitzat durant l’any 
2000 ni en el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic , Arqueològic i 
Natural (PEPP) aprovat per la 
Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en 
data 19/07/07. 

69 Identitat Cultura  28/7/15 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 
Josep Codina i Ballús el 
contracte menor relatiu al 
servei d’imatge i so de vàries 
activitats de la Festa Major 
del 201 els dies 30, 31 de 
juliol, 1, 2 i 3 d’agost de 
2015, per un import de 
3.297,525 euros, més 692,47€ 
d’IVA, atès el pressupost que 
consta en l’expedient i 
aprovar la despesa 
corresponent. 

70 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 28/7/15 Estimar parcialment les 
al·legacions presentades en 
data 17 de juny de 2015, pel 
legal representant del Sr. RBP  
quant a la consideració de 
declarar la caducitat de 
l‘expedient de RP 7/2012 i 
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incoació d’un nou expedient  
Ref. RP 5/2015 en relació a la 
seva demanda 
d’indemnització com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits, de tipus 
econòmics, a conseqüència 
del retard en l’execució de les 
obres de remodelació del 
centre, en concret de la plaça 
de Can Dachs. 

71 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  29/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir la 
modificació de  llicència 
d’obra  major al Sr. citat al 
decret (Oma 16/2014), al 
carrer Alzines, 15 i aprovar la 
liquidació corresponent.  

72 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  29/7/15 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, els dissabtes 1 i 8 
d’agost del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

73 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  29/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’obra major per a la 
construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat, de planta 
soterrani, baixa, primera i 
sotacoberta, a l’Avda. Onze 
de Setembre, núm. 40 de La 
Garriga .(Oma   12/2015). 

74 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 29/7/15 Procedir a la renovació de la 
inscripció padronal del Sr. 
LCNF vist que ha procedit a 
la renovació de la seva 
inscripció .  

75 Identitat Ensenyament  29/7/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar 
l’atorgament de l’aportació 
econòmica municipal de 
24.000 € per a despeses de 
funcionament, corresponent a 
l’any 2015, a la Fundació 
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Universitària Martí l’Humà 
de la Garriga. 

76 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 30/7/15 Autoritzar a 
AGROPINYANA S.L.  en 
relació a les obres de 
construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres 
destinat 7 habitatges, 2 
oficines i 7 places 
d’aparcament al carrer 
Negociant 27 – 29 
autoritzades per la llicència 
urbanística atorgada per  la 
Junta de Govern Local en 
data 9 de febrer de 2015, a 
realitzar les actuacions de 
seguretat detallades al decret . 

77 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 30/7/15 Avocar la competència i 
acordar la pròrroga de la 
situació administrativa de 
Comissió de Serveis del 
funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament, Sr. OVR 
d’Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, 
Classes Policia Local, 
categoria Agent, grup C2, per 
a prestar els seus serveis a 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, d’acord amb la 
normativa vigent, amb efectes 
del dia 10/09/2015 i fins el 
dia 9/03/2016, amb reserva de 
lloc de treball que actualment 
ocupa a l’Ajuntament de la 
Garriga. 

78 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  30/7/15 Concedir al senyor EAM el 
fraccionament del pagament 
del deute tributari  d’import 
principal 2.806,03 euros i  
fixar dos terminis de 
pagament  en data 4/1/16 i 
4/7/16 per import de 
1.425,62€ i 1.450,03€. 

79 Identitat Cultura  30/7/15 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, 
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pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del 
sector públic, a l’entitat 
ADEP.CAT el contracte 
menor consistent en 
l’actuació de l’espectacle La 
Viola d’Or dia 1 d’agost de 
2015 dins els actes previstos 
de la Festa Major d’enguany, 
per un import de 5.000 euros, 
exempts d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient i aprovar la 
despesa corresponent. 

80      
81      
82      
83      
84 Territori i 

Sostenibilitat 
Via pública  3/8/15 Autoritzar a l’empresa 

Projectes Modulars 
Prefabricats S.L. a fer 
l’ocupació de via pública i el 
tancament de carrer que ha 
sol·licitat i aprovar la 
liquidació corresponent. 

85 Territori i 
Sostenibilitat 

Serveis 
urbans 

 6/8/15 Sol·licitar una subvenció al 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per 
import de 40.000 €, que es 
correspon amb el límit màxim 
autoritzat, i d’acord amb la 
convocatòria de subvencions 
per a actuacions d’ordenació 
ambiental de la il·luminació 
exterior per a l’any 2015. 

86 Identitat Cultura  7/8/15 Avocar la competència i 
aprovar les factures 
relacionades al decret 
corresponents  a actes de la 
Festa Major 2015. 

87 Serveis a les 
persones 

Esports  10/8/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i autoritzar al 
club ciclista la Garriga a 
organitzar el II Memorial 
Josep Segú el r dissabte 5 de 
setembre de 2015. 

88 Identitat Cultura  10/8/15 Aprovar la factura núm. 
15/47 de data 3 d’agost de 
2015 i d’import 1.985,75 € 
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(IVA inclòs), corresponent a 
l’execució d’una part del 
contracte menor de servei per 
a la realització de diferents 
actes culturals inclosos dins la 
programació de la festa major 
2015, presentada per 
l’empresa Activa la Cultura 
SCP. 

89 Alcaldia Serveis 
interns 

 10/8/15 Aprovar la relació de locals 
oficials i llocs públics 
reservats per a la realització 
gratuïta d’actes de la 
campanya electoral per les 
eleccions al Parlament de 
Catalunya del dia 27/9/15. 

90 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  11/8/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de via 
pública al bar La Pastoral, per 
prorrogar la instal·lació de la 
terrassa amb 2 taules i les 
corresponents 2 cadires per 
taula, davant del seu 
establiment, situat al carrer 
dels Banys número 57, fins el 
15 d’octubre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

91 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 21/8/15 Avocar la competència i 
contractar en el marc del 
POM 2015 subvencionat 
parcialment per la DIBA, dos 
pintors, un electricista i un 
paleta  per la via pública a 
través del “Programa 
complementari de foment de 
l’ocupació local” des del dia 
24 d’agost i fins el 23 de 
febrer de 2016, amb una 
jornada de 37,5h setmanals, 
mitjançant contracte laboral 
d’obra i servei de durada 
determinada  i amb una 
retribució de 850€ mensuals, 
més la part prorratejada de les 
pagues extraordinàries 
(141,67€). 

92 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
deixar sense efecte 
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l’adjudicació del contracte 
menor consistent en 
l’actuació del grup Gertrudis 
el dia 1 d’agost de 2015 dins 
els actes previstos de la Festa 
Major d’enguany, amb 
l’empresa PROMO ARTS 
MUSIC S.L.U. per un import 
total de 7.260 €. 

93 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. 
2015343 de data 3 d’agost de 
2015, i d’import 5.174€, més 
1.086,54 € d’IVA, essent un 
total de 6.260,54 euros, 
corresponent al contracte 
menor de servei consistent en 
la contractació de diferents 
infraestructures, els dies 30 i 
31 de juliol i 1, 2 i 3 d’agost 
de 2015 per la realització dels 
actes previstos de la Festa 
Major d’enguany, amb 
l’empresa SOLFESA, SA. 

94 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. 
60/2015 de data 30 de juliol 
de 2015, i d’import 4.000 €, 
més 840 € d’IVA, 
corresponent al contracte 
menor de servei consistent en 
l’actuació del Grup Guillem 
Albà & The All in Orchestra 
el dia 30 de juliol de 2015 a 
les 23.30 h dins els actes 
previstos de la Festa Major 
d’enguany, per un import de 
4000 euros i 840 euros 
d’IVA, essent un total de 
4.840 euros, amb  l’empresa 
de l’Estaquirot, SCCL. 

95 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. 
00548-15 de data 3 d’agost de 
2015, i d’import 5.578,51€ i 
1.171,49€ d’IVA, 
corresponent al contracte 
menor de servei consistent en 
servei de sonorització i llums 
dels actes previstos de la 
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Festa Major d’enguany pels 
dies 30, 31 de juliol, 1, 2 i 3 
d’agost de 2015, amb  
l’empresa ARA SO, S.A.  

96 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
aprovar la factura núm. 
A001705 de data 3 d’agost de 
2015, i d’import 5.200€, més 
1.092 € d’IVA, corresponent 
al contracte menor de servei 
consistent en l’actuació de La 
Principal de la Bisbal el dia 
31 de juliol de 2015 dins els 
actes previstos de la Festa 
Major d’enguany, 
concretament pel concert 
cantat per la tarda i ball de 
Festa Major per la nit, amb  
l’empresa de Músics de 
Catalunya, Stat. Coop. C. 
Ltda. 

97 Identitat Cultura  24/8/15 Avocar la competència i 
aprovar les factures 
corresponents al contracte 
menor de servei consistent en 
la contractació artística dels 
actes següents: Correfoc, 
l’acte de guspires i 
l’espectacle de cloenda de la 
Festa Major 2015 dins la 
programació de la Festa 
Major 2015, amb  ACR Front 
Diabòlic, per un import total 
de 5.000.€( exempts d’IVA).  

98 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/8/15 Abonar a la Sra. EBR com 
Auxiliar d’Atenció Ciutadana 
(grup C2-13) amb motiu del 
cessament com a funcionària 
interina de l’Ajuntament de la 
Garriga, l’import brut de 
762,90€ euros. 

99 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/8/15 Abonar a la Sra. MAPA amb 
motiu de la finalització del 
contracte temporal com a 
tècnica auxiliar de Biblioteca 
(grup C1-14), l’import brut de 
354,14€ euros corresponent a 
la part meritada de la paga de 
Nadal, juny i indemnització 
del contracte. 
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100 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 28/8/15 Liquidar l’import brut que es 
detallen al decret amb motiu 
de la finalització dels 
contractes laborals que van 
formalitzar amb aquest  
Ajuntament  els treballadors 
contractats en el marc del 
POM 2015. 

101 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 28/8/15 Incoar l’expedient per a la 
rectificació de l’inventari 
general de béns i drets 
d’aquesta corporació pública 
local a data 31 de desembre 
de 2014. 

102 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/8/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir a la 
propietària de la finca situada 
al carrer Dels  Banys, núm., 
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 les 
rajoles d’aplacat de la façana 
de l’edifici. 

103 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/8/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir a la 
propietària de la finca situada 
al carrer Mina, núm. 4, 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 les 
rajoles d’aplacat de la façana 
de l’edifici. 

104 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  28/8/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir al 
propietari de la nau situada al 
carrer Torrent dels Murris, 
núm. 51, 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 de la teulada 
de la nau. 
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105 Identitat Cultura Per 

delegació 

31/8/15 Autoritzar la cessió de la sala 
polivalent del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Dones 
d’Ara la Garriga els dimarts, 
dijous i dimecres a diferents 
hores des del dia 1 de 
setembre i fins el 30 de juny, 
per fer uns tallers de pilates, 
ioga i patchwork. 

106 Identitat Cultura Per 

delegació 

31/8/15 .Autoritzar la cessió de la sala 
polivalent del Teatre de la 
Garriga a de l’entitat 
Associació de Puntaires de la 
Garriga, els dissabtes de 
10.30 h a 13.30 h i els dijous 
de 17.00 h a 20.00 h des del 
mes de setembre de 2015 i 
fins juliol de 2016 (ambdós 
mesos inclosos), excepte el 
dia 24 i 26 i 31 de desembre 
de 2015. 

107 Identitat Cultura Per 

delegació 

31/8/15 Autoritzar la cessió de la sala 
polivalent del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Passaltpas, 
els dimarts de 21.00 h a 23.00 
h des del dia 6 d’octubre 2015 
i fins el 14 de juny de 2016, 
per fer formació de danses 
tradicionals. 

108 Identitat Cultura Per 

delegació 

31/8/15 Autoritzar la celebració del 
XXV Ral·li de Cotxes 
Clàssics la Garriga-
Puigcerdà, organitzat per 
l’Associació Clàssic Car la 
Garriga, el dia 25 de setembre 
de 2015, així com la cessió 
del Passeig per estacionar-hi 
50 cotxes. 

109 Identitat Ensenyament  1/9/15 Pagament a justificar e l’àrea 
d’Ensenyament  per import de 
200€ per fer front a les petites 
despeses derivades del 
funcionament intern de 
l’EME.  

110 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  1/9/15 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, 
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pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
GELSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L., el 
contracte menor de les obres 
de millora a les dependències 
de la planta de la Policia 
Municipal  de la Garriga, per 
un import de 32.736,17€  + el 
21% d’IVA a banda, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient i aprovar la 
despesa corresponent. 

111 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 2/9/15 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 11 de 
setembre de 2015, en aquesta 
població a les 11,00 hores. 

112 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  3/9/15 Reconèixer el dret d’aquest 
Ajuntament a exigir el 
reintegrament de 716,14 
euros, a causa de l’error 
material consistent en el 
pagament íntegre de la 
nòmina del mes de juliol a la 
Sra. MBP. 

113 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/9/15 Avocar la competència i 
sol·licitar a l’Ajuntament de 
Cornellà que autoritzi la 
pròrroga de l’adscripció 
temporal al nostre 
Ajuntament, en comissió de 
serveis, del funcionari de 
carrera, agent de la policia 
local, el senyor DAA, a partir 
del dia 10/09/2015 i fins el 
9/03/2016, ambdós inclosos. 

114 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 4/9/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per M. 
ESS, i iniciar expedient per a 
determinar la responsabilitat 
o no de l’Ajuntament i si 
aquest té l’obligació 
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d’indemnitzar a la sol·licitant 
com a conseqüència dels 
danys i perjudicis patits el dia 
2 de novembre de 2014, en 
caure a la calçada del carrer 
Garbí, entre els números 7 i 9. 

115      
116      
117 Hisenda, 

Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  4/9/15 Estimar la sol·licitud de la 
Congregació Hermanas 
Hospitalarias de la Santa 
Cruz, de reconeixement 
d’exempció del pagament de 
l’ICIO que regula l’article 
IV.1.B de l'Acord entre Estat 
Espanyol i la Santa Seu sobre 
assumptes econòmics, de data 
3 de gener de 1979, per a les 
obres a l'edifici situat al 
Passeig dels Til·lers número 
29, del municipi de la 
Garriga, per a la realització de 
la qual es va concedir la 
preceptiva llicència d’obres, i 
en conseqüència, acordar la 
baixa de la liquidació 
practicada en concepte 
d’ICIO per import 174,88 
euros. 

118 Serveis a les 
persones 

Esports Per 

delegació 

7/9/15 Autoritzar al club handbol la 
Garriga a organitzar el 3r 
Torneig Handbolicat el 
dissabte 26 de setembre de 
2015 durant tot el dia. 

119 Serveis a les 
persones 

Esports Per 

delegació 

7/9/15 Autoritzar al club patinatge la 
Garriga a organitzar la Copa 
de Barcelona juvenil, júnior i 
sènior, nivell nacional i 
territorial, de la modalitat de 
lliure els propers dies 19 i 20 
de setembre. 

120 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 7/9/15 Procedir a la renovació de la 
inscripció padronal del Sr. 
LSMA vist que ha procedit a 
la renovació de la seva 
inscripció . 

121 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

7/9/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als cursos 
i sessions de formació 
detallats al decret i aprovar 
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les despeses de locomoció. 
122 Territori i 

Sostenibilitat 
Via pública  7/9/15 Pagament a justificar per 

import de 50,00€ per fer front 
a les despeses derivades de la 
inspecció tècnica de vehicles 
(ITV) d’un vehicle municipal 
(0089-BWK). 

123 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  7/9/15 Autoritzar la candidatura 
Junts Pel Si a instal·lar una 
parada informativa de mida 
4x4m al carrer Centre, el dies 
i horaris detallats al decret. 

124 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Patrimoni  7/9/15  Autoritzar la cessió de 
l’església de la Doma al Sr. 
GTR, actuant en 
representació de l’associació 
El brou del Mestre, de la 
Garriga, el dia 3 d’octubre de 
2015 de 18.00 h a 23.30 h per 
fer-hi un concert, d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

125 Identitat Cultura Per 

delegació 

8/9/15 Autoritzar la celebració de 
l’Aplec de la Sardana el dia 
10 de setembre de 2015 
organitzat per l’Agrupació 
Sardanista de la Garriga i 
cedir la pista nº1 per realitzar 
l’activitat, i el pavelló de Can 
Noguera  en cas de pluja. 

126 Identitat Ensenyament  8/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar la 
relació cobratòria del mes de 
setembre de 2015 (quota 
mensual de setembre) de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, de 69 valors i 
d’import 10.865,43 €. 

127 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 8/9/15 Incoar expedient sancionador 
d’infracció administrativa 
relativa als fets següents: 
Alteració de l‘ordre i la 
tranquil·litat pública amb 
sorolls, dels quals es 
presumeixen responsables a: 
CPN  i AFS. 

128 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

8/9/15 Concedir autorització a 
Convergència Democràtica de 
Catalunya a la Garriga per 
realitzar un concert 
d’Havaneres a la plaça de 
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l’Església el dia 11 de 
setembre del 2015, a les 21h, 
amb motiu de la celebració de 
la Diada Nacional de 
Catalunya i cedir l’ús de 400 
cadires i 3 taules per a tal 
acte. 

129      
130      
131 Serveis a les 

persones 
Esports  9/9/15 Avocar puntualment aquesta 

competència i aprovar la 
relació cobratòria 
corresponent al mes de 
setembre de 2015 de 
l’activitat de karate, de 57 
valors i d’un import de 
2.721,45€  

132 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

9/9/15 Concedir autorització a 
Ciutadans, Partit per la 
Ciutadania, per instal·lar una 
parada informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la plaça 
de Can Dachs, els dissabtes 
12 i 19 de setembre del 2015, 
de les 09h a les 14h. 

133 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

9/9/15 Concedir autorització a 
Òmnium Cultural La Garriga 
per instal·lar un tendal 
informatiu en els següents 
espais i dates detallats al 
decret, durant el mes de 
setembre. 

134      
135      
136 Alcaldia Seguretat 

ciutadana 
 10/9/15 Pagament  a justificar per 

import de 125,00€ per fer 
front a les despeses derivades 
de passar l’ITV a dos vehicles 
policials i confeccionar 
carnets professionals. 

137 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 10/9/15 Incoar expedient sancionador 
d’infracció administrativa 
relativa als fets següents: 
Alteració de l‘ordre i la 
tranquil·litat pública amb 
sorolls, dels quals es 
presumeix responsable a: 
MBP. 

138 Serveis a les 
persones 

Esports  10/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i aprovar la 
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relació cobratòria 
corresponent al mes de 
setembre de 2015 de 
l’activitat de gimnàstica 
d’adults, de 10 valors i d’un 
import de 160,00€ 

139 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

10/9/15 Concedir autorització a 
l’escola Ball a la Carta per al 
tancament de la circulació de 
vehicles al carrer Calàbria, al 
tram entre els carrers Torrent 
de la Sínia i Sant Ramon, el 
dissabte 19 de setembre del 
2015, de les 16:30h a les 22h, 
per tal de celebrar el tercer 
aniversari d’aquesta entitat, 
tenint en compte, però, que 
haurà de permetre l’entrada i 
sortida de vehicles dels 
pàrquings privats mentre duri 
l’acte. 

140 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  10/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de la via 
pública a la Gelateria El 
Trèvol SCP per la instal·lació 
d’una terrassa amb 17 taules i 
les corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat a la plaça de Can Dachs 
número 10, durant el mes 
d’agost del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

141 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  14/9/15 Autoritzar a la Candidatura 
d’Unitat Popular de la 
Garriga per instal·lar una 
taula d’informació electoral al 
carrer Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el dia 19 
de setembre del 2015. 

142 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  14/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de via 
pública al Bar Restaurant Can 
Xavi, per instal·lar una 
terrassa amb 10 taules i les 
corresponents cadires davant 
del seu establiment, situat a la 
plaça de l’Església número 5, 
pel període dels mesos de 
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setembre i octubre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent.  

143 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  14/9/15 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 22 d’agost del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

144 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/9/15 Deixar sense efectes la 
situació administrativa de 
Comissió de serveis la 
funcionaria de carrera Sr. 
MAAP, TAG, grup A1, per 
prestar els seus serveis a 
l’ajuntament de Cerdanyola  
al lloc de treball de cap de 
secció de Secretaria i acordar 
la nova situació 
administrativa de Comissió 
de serveis al lloc de treball de 
cap de Recursos Humans al 
mateix ajuntament pel 
període del 15/9/15 al 
14/9/16. 

145 Identitat Ensenyament  15/9/15 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. 

146 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 15/9/15 Estimar la petició de la Sra. 
MLlC de data 3/09/2015 i 
lliurar nou títol del dret 
funerari corresponent al 
nínxol núm.85 de la sèrie 12 
del Cementiri de la Doma. 
Aprovar la liquidació per 
import de 6,42€, per 
expedició del nou títol. 

147 Identitat Ensenyament  15/9/15 Avocar puntualment aquesta 
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competència i rectificar 
d’ofici, en aplicació de 
l‘article 105.2 de la llei 30/92, 
l’error material i de fet 
detectat en l’acord de la junta 
de govern local de data 7-09-
2015, en el sentit que la 
devolució dels rebuts tan sols 
serà el de les mensualitat de 
setembre, octubre i 
novembre. 

148 Serveis a les 
persones 

Acció social  15/9/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació cobratòria 
dels mesos de maig, juny i 
juliol de 2015 del Servei de 
Teleassistència domiciliària, 
per un import de 772,39 €  

149 Serveis a les 
persones 

Acció social  15/9/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació cobratòria 
dels mesos de juny, juliol i 
agost de 2015 del Servei de 
Teleassistència domiciliària, 
per un import de 550,89 € . 

150 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  15/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir  
llicència d’obra menor 
reparar la façana dels edificis 
del carrer Mina, 4 i Banys, 70 
i aprovar la liquidació 
corresponent.  (Ome 
105/2015) 

151 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  15/9/15 Avocar puntualment aquesta 
competència i concedir 
llicència d’ocupació de via 
pública al Sr. JJBG de la 
Cafeteria Caracas, per 
instal·lar una terrassa amb 10 
taules i les corresponents 
cadires davant del seu 
establiment, situat a la plaça 
de l’Església número 8, pel 
període del 15 d’agost al 14 
de gener del 2016 i aprovar la 
liquidació corresponent.  

152 Identitat Cultura Per 

delegació 

16/9/15 Autoritzar la cessió de la Sala 
polivalent de la Biblioteca al 
Sr. BS en representació de 
l’entitat Die Meisen els 
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dilluns de 17.00h  a 18.00h i 
els divendres de 17.15h a 
19.15h durant el curs escolar 
2015-2016, per poder fer 
classes d’alemany per a nens 
de pares alemanys d’acord 
amb la seva sol·licitud.  

153 Identitat Cultura Per 

delegació 

17/9/15 Autoritzar la cessió de la Sala 
polivalent de la Biblioteca al 
Sr. SLlN actuant en 
representació de l’entitat 
Associació Rondalla 
Puiggraciós per assajar els 
dijous de 21.30h a 00.00h i 
els diumenges de 18.00h a 
20.00h durant el curs escolar 
2015-2016, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

154 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/9/15 Avocar la competència i 
reconèixer el grau personal 
consolidat 14 a la senyora 
IMP, amb efectes del dia 24 
d’abril de 2009. 

155 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 18/9/15  Posposar la sessió de la 
propera junta de govern local 
al dimarts dia 22 de setembre 
de 2015 a les 19’00 hores, de 
conformitat amb les 
consideracions de la part 
expositiva. 

156 Alcaldia Serveis 
interns/Secre
taria 

 21/9/15  Autoritzar el pagament als 17 
presidents de Mesa, amb la 
quantitat de 70 € a cada 
president, 34 vocals de Mesa, 
amb la quantitat de 62 € a 
cada vocal, corresponent a 
dieta de manutenció del dia 
27 de setembre de 2015, 
durant la celebració de les 
Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015 i aprovar la 
despesa de 3.298,00 €, import 
que s’ha rebut  de la 
Generalitat de Catalunya, 
Departament de Governació i 
Relacions Institucionals per 
tal de procedir al pagament. 

157 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública   21/9/15 Concedir autorització a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, per 
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instal·lar una parada 
informativa al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, el dissabte 17 
d’octubre del 2015, amb 
motiu de la Diada del Càncer 
de Mama. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 20 de juliol al 
dia 17 de setembre de 2015. 

 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 7/9/15 48. Nomenament funcionària en pràctiques i adscripció al lloc de 

treball:  Sra. Esther Campos Pérez 
 

J.G.L. de 22/9/15 No hi ha assumptes per donar compte al Ple.  

 

INTERVENCIONS 

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

 Tenim dubtes o alguna apreciació a fer als decrets 91, 102, 154. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 D’acord, moltes gràcies.  

 

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

Nosaltres voldríem un aclariment del punt 32. Volem saber a què està dedicat a aquest cotxe 

dins de l’ajuntament. Es tracta d’un rènting.  

I el número 70 per tal que ens doneu més detalls de  per què encara cuella una reclamació de 

les obres del centre. Gràcies. 

 

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

Jo tenia algunes preguntes sobre el tema de les modificacions de crèdit, però em disculpo 

perquè no vaig anar a la junta de portaveus i no tenia aquesta informació.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 No, no, aquesta informació l’hem donada ara.  

 

Segueix el Sr. Valiente:  

D’acord. També voldria aclariments sobre el número 70, bàsicament volia saber quines són les 

al·legacions que s’estimen parcialment.  

Sobre el 75, que parla del conveni amb la Fundació Universitària Martí l’Humà, hem vist que 

han començat les classes i recordo que quan es va parlar del conveni es va dir que es miraria 

que no haguessin duplicitats, voldria saber si es convocarà una reunió política per parlar del 

tema. 

El número 85 en què hi ha una demanda a la Generalitat d’un import de 40.000 € per 

enllumenat públic i voldria saber com està aquesta demanda i a part si es parlarà a la propera 

reunió de la Comissió de Territori sobre quines actuacions es faran a l’enllumenat públic, 

perquè hem vist la convocatòria de la reunió, però no hem vist aquest punt i jo considero que 

s’hauria de parlar.  

El 114 sobre les conseqüències patides per la persona que va caure a la via pública; volem 

saber perquè va passar. 

Finalment hem vist que hi ha diverses baixes del padró i volíem saber si s’ha comprovat la 

casuística de cada baixa del padró. És a dir la no renovació de papers o alguna cosa per l’estil 

o bé per manca d’informació, de les persones a les quals se les dóna de baixa. Si s’ha estudiat 

la casuística de cada cas . 

I una consideració sobre el tema de la Festa Major, volem saber si se’ns passarà un informe 

econòmic de totes les partides i la despesa de la Festa Major, ens agradaria tenir-ho.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Però aquest tema no és del despatx d’ofici. 

 

Segueix el Sr. Valiente: 

 Hi ha diversos despatxos d’ofici sobre partides de Festa Major. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Vol dir relacionat amb això, d’acord. 

 

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

Bona tarda a tots i totes. Diferents punts els repeteixo com és el punt 70, però voldria 
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comentar que entenc que el demandant vol continuar endavant amb la demanda. 

Els números 127 i 137 que fan referència a dos problemes de soroll i com no queda clar, 

volem saber si es tracta de particulars, d’alguna botiga, d’alguna empresa... en fi, la casuística 

dels dos casos. 

El 152, sobre és una activitat que es desenvoluparà tot l’any a una sala de la biblioteca i volem 

saber si és una activitat gratuïta o si correspon que s’aboni alguna quantitat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Intentarem donar respostes. El número 32 fa referència a què al mes de maig d’enguany va 

caducar el rènting de 4 anys d’un vehicle de la policia i fins que no es compri aquest nou 

vehicle, que es preveu serà en uns mesos donat que s’estan buscant pressupostos per veure 

quin serà el tipus de vehicle més convenient per renovar-lo, mentrestant s’allarga 6 o 7 mesos 

aquest rènting que tenim actualment. El preu d’allargar aquest rènting és el que diu a la 

resolució, aquests 8.514 € . Paguem aproximadament uns nou-cents i escaig euros al mes de 

cada un dels vehicles de la policia que estan en rènting. Aquesta resolució fa referència 

senzillament a l’ampliació del termini.  

El número 70 que parla de la reclamació d’un particular que té un negoci i que en el seu dia va 

fer una reclamació de danys i perjudicis entenent que les obres del centre  li van representar, 

mentre es feien,un greuge econòmic  i per aquest motiu va posar aquesta demanda contra 

l’ajuntament de la Garriga. Ara el senyor secretari ens explicarà el procediment, que s’ha 

acceptat i que no, legalment.  

 

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

En un ple anterior ja es va comentar que s’havia tornat a obrir aquest expedient. Aquest 

expedient es va complicar perquè en el seu dia va caure en un període electoral amb canvi 

d’instructor i de legislatura, després el ciutadà va deixar de reclamar. Els expedients després 

d’un any si no es resolen es desestimen per silenci i després hi ha la via contenciosa. Aquesta 

persona enlloc d’anar per la via contenciosa va anar al Síndic de Greuges i aquest va reclamar 

i per tal de donar resposta al síndic es va acordar tornar a reprendre l’expedient. Per aquest 

motiu s’ha reiniciat. L’estimació parcial és una qüestió d’ordre. Hi havia un error al número de 

l’expedient , s’admet aquesta rectificació i es tornar a iniciar l’expedient,es nomena instructor 

i s’admeten les proves presentades al seu dia i ara estem en aquesta fase de seguir amb  la 

tramitació i resoldre expressament aquest acord. L’admissió de l’estimació parcial és tan sols 

una qüestió de forma, no de fons.  
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

El següent és el número 75 que és el decret del pagament anual a la Fundació Universitària 

Martí l’Humà de 24.000€ tal i com indica el conveni i com també està comptabilitzat al 

pressupost municipal. 

El 85 és la sol·licitud d’una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat per un import de 40.000€ que es correspon amb el límit màxim autoritzat i d’acord 

a la convocatòria de subvencions per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació 

exterior, per l’any 2015. Aquesta convocatòria es va publicar al DOG el 17 de juny de 2015 i 

per tant des de l’ajuntament .... 

Bona tarda Sr. Oliveras.  

 

(*) En aquest punt s’incorpora el Sr. Josep Oliveras de SI-Solidaritat 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

.... hem valorat que calia sol·licitar aquesta subvenció entenent que aquest any havíem dut a 

terme mesures de millora de l’enllumenat públic pel que fa a tots els criteris d’ordenació 

ambiental de la il·luminació que es recollien en aquesta subvenció i així ho hem fet. Ara estem 

esperant la resolució d’aquesta  subvenció per saber si se’ns atorga o no, però en aquest cas és 

per unes actuacions que aquest any ja s’han dut a terme, com ha estat la millora de 

l’enllumenat en el centre del municipi, carrer Doma, carrer Sant Francesc, carrer Llerona, 

carrer Consell i algun altre carrer que ara sóc incapaç de recordar però bàsicament l’actuació 

s’ha fet al nucli de la població. 

El següent és el número 91 que té a veure amb els plans d’ocupació subvencionats per la 

Diputació de Barcelona, quins treballadors han estat seleccionats i en quines ocupacions tenim 

destinats aquests plans.  

 

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

Quan he nomenat aquest despatx d’ofici no he fet les apreciacions de cada número per 

agilitzar, però la meva pregunta era per ressaltar que em sembla bastant precari el sou que 

se’ls atorga de 850€ mensuals per les 37,5 hores. Aquesta era l’apreciació.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Estem d’acord que el sou és el que és i de fet en anteriors edicions, no aquest any, però si en 
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anys anteriors, no es donava la jornada sencera, es donava només tres quarts de jornada i el 

sou eren 600€, es va valorar que certament calia incrementar el sou, sobretot perquè aquestes 

persones mentre estan en aquests plans d’ocupació puguin cotitzar per la totalitat d’una 

jornada laboral. Es va ampliar tenint en compte que són plans d’ocupació que el que busquen 

és la inserció laboral i òbviament ens agradaria poder millorar el salari mínim 

interprofessional que crec és el que s’està oferint en aquests moments per 37,5 hores a la 

setmana, perquè els 850€ tenen inclosa la part prorratejada de les pagues extraordinàries i la 

part de la seguretat social. Estem d’acord en què es podria anar millorant, de fet ja ho hem fet 

de l’any anterior a aquest i ens podríem plantejar per l’any vinent seguir amb aquesta millora.  

La voluntat serà seguir fent plans d’ocupació, per tant si els podem millorar encara serà millor.  

El 102... 

 

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

 Pel que fa al 102 és només que falta el número de l’habitatge del carrer Banys. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 El número 70. 

El 114 és una admissió a tràmit d’una reclamació presentada per una veïna per determinar si hi 

ha hagut o no responsabilitat per part de l’ajuntament i si aquest tindrà o no l’obligació 

d’indemnitzar la sol·licitant. Sempre es nomenen instructors, que són tècnics municipals o bé 

regidors i és l’inici d’aquest tràmit.  

El número 127 és la incoació d’un expedient per infracció administrativa relativa a l’alteració 

de l’ordre i la tranquil·litat  pública amb sorolls. Són particulars. 

El 137, fa referència al mateix, però en aquest cas és una altra persona, també un particular. 

El 152 és l’autorització de la cessió de la sala polivalent de la biblioteca a una persona que 

representa una entitat que vol donar classes d’alemany, dilluns de 5 a 6 de la tarda i els 

divendres d’un quart de sis a un quart de vuit durant els curs escolar per a nens de pares 

alemanys d’acord amb una instància que va presentar. Es va valorar que era factible i possible, 

donat que l’ajuntament lloga espais municipals a altres entitats. Òbviament això serà amb un 

lloguer que pagaran i utilitzaran aquesta sala per aquesta finalitat. Si, si és un lloguer, no és 

una cessió, és un lloguer de la sala durant el curs. 

 

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

Bona tarda. Aquesta associació és la mateixa que  l’any passat llogava l’escola de música o 
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són uns altres ?. És que l’any passat es llogava l’escola de música per un grup de gent, famílies 

d’alemanys per els seus fills . 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Si és així no ens va arribar aquí, no ens consta. 

 

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

 Potser ho han regularitzat perquè l’any passat era una mica menys formal. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

És a dir la petició oficial, pagant un lloguer, no s’havia produït mai, ni aquí ni a l’escola de 

música, ni enlloc i crec que el que passa és que ara deuen tenir ganes de fer-ho ben fet.  

Finalment el 154 està lligat a una permuta de lloc de feina d’una treballadora de l’ajuntament. 

S’havia de reconèixer el grau consolidat com a 14, d’aquesta persona que és del grup C1 i que 

porta ja uns anys, per tant se li ha consolidat el grau 14 i se li havia de reconèixer, així s’ha fet 

a petició de la pròpia treballadora.  

Referent a les baixes del padró, parlant en general donat que n’hi ha diverses al despatx 

d’ofici, dir-los que quan es donen de baixa aquestes persones del padró, si s’hi fixen a cada 

despatx d’ofici es ve regularitzant el padró perquè és un tema viu, hi ha altes i baixes en un 

municipi i quan es fa una baixa és perquè s’ha acreditat que aquesta persona ja no està al 

nostre municipi i per aquest motiu se’l dóna de baixa del padró.  

En quant a la informació de les despeses produïdes arran de la Festa Major podem preparar un 

Excel, un escalat com fem cada any, perquè alguna altra vegada ja se’ns ha demanat i els hi 

farem arribar. 

 

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

Referent al despatx d’ofici 75 ja sabia que era la subvenció de la FUMH però el que demanava 

és que ara que ha començat el curs escolar es va parlar d’aquest conveni amb la FUMH per tal 

de no solapar activitats i no contraprogramar activitats del ajuntament amb les de la FUMH. 

Voldria saber si se’ns convocarà a una reunió per veure que aquestes activitats no es solapin i 

també per començar a treballar en tots els punts dels que s’havia parlat sobre aquest conveni. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, doncs prenem nota i els convocarem per tal de començar a desenvolupar tots aquells 
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punts que hi havia. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

3 Aprovació de la Mesa de Contractació permanent per l’assistència de l’Òrgan de Contractació 

en els procediments de licitació. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria /Contractació  

 

ANTECEDENTS  

 

I.- La Mesa de contractació, és l’òrgan  que assisteix en els procediments contractuals a l’òrgan de 

contractació. 

 

II.- La seva composició mínima obligatòria està formada per un President, un Secretari, que haurà de 

ser un funcionari que presti els seus serveis a l’òrgan de contractació i 4 vocals entre els quals ha de 

figurar obligatòriament un funcionari dels que tinguin encomanat l’assessorament jurídic de l’òrgan de 

contractació i un interventor.  

 

III.- La designació dels membres de la Mesa de Contractació es podrà fer amb caràcter permanent, en 

aquest cas la seva composició és publicarà per un cop al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

en cas de constituir-se una mesa per cada licitació caldrà publicar-la al perfil del contractant amb 7 

dies d’antelació com a mínim a l’obertura del les proposicions 

 

Tot i la composició permanent a la Mesa es podran incorporar de manera puntual amb veu però sense 

vot altres funcionaris o assessors experts en la matèria concreta del contracte que s’estigui licitant. 

 

IV.- Les funcions encomanades a la Mesa de contractació son: 

a) Qualificar la documentació general 

b) Determinar quins licitadors han de ser exclosos del procediment 

c) Obertura de les propostes presentades en acte públic 

d) Si el procediment s’articula en fases, determinar quins licitadors queden exclosos per no 

superar el llindar mínim  
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e) Valoració i classificació de les proposicions 

f) Tramitar el procediment establert per determinar la temeritat de les ofertes 

g) Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat la 

proposició econòmicament més avantatjosa. 

 

V.- L’òrgan competent per a l aprovació de la mesa de contractació amb caràcter permanent serà el 

ple. 

 

VI.- Als efectes d’una major transparència i pluralitat en els procediments de la mesa de contractació 

es designarà com a un dels vocals de la mateixa, un membre dels grups de l‘oposició que es 

designaran per ordre rotatori, i amb els mateixos criteris que a la junta de govern local, sempre i quan 

aquest manifestin la seva voluntat de participar-hi per escrit. 

 

VII.- Vist l’informe de la secretaria. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Primer.- Articles 21 i 22 del Real Decret 817/2009, de 8 de maig 

 

Segon.- Article 320 i disposició addicional segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la constitució de la Mesa de Contractació permanent, per assistir a l’Òrgan de 

Contractació en els procediments de licitació. 

 

Segon.- Establir que la Mesa estarà formada pels següents membres; 

 

Presidència,    Alcaldessa de la corporació o persona en qui delegui 
Vocals:  

Primer, Regidor de l’àrea gestora del contracte objecte de la licitació 
Segon, Cap de l’Àrea gestora del contracte objecte de la licitació (cap de serveis a les 



 

p.o. 30/09/2015 
 

41 

persones o cap de serveis territorials) o persona en qui delegui  
Tercer, Regidor de l’oposició segons ordre rotatiu establert.  
Quart,   Secretari de la Corporació o persona en qui delegui  
Cinquè, Interventora de la Corporació o persona en qui delegui 
Sisè, Tècnic responsable de l’execució del contracte o persona en qui delegui  

 
Secretaria de la Mesa: Tècnica de contractació i compres o persona en qui delegui  
 

Tercer.- Publicar al BOPB i al perfil la constitució de la Mesa Permanent. 

 

Quart.- Notificar el present acord als membres de la Mesa. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tal com és va acordar s’ha de designar, s’ha creat i s’ha de constituit  la mesa de contractació i 

s’ha de publicar en el BOPB. Aquesta mesa de contractació és l’òrgan que assisteix en els 

procediments contractuals, per tan és l’òrgan de contractació de l’ajuntament de la Garriga. 

Aquesta mesa té unes funcions encomanades com són de qualificació de la documentació 

general, de determinació de quins licitadors han de ser exclosos en el procediment. Per 

exemple si hi ha una baixa econòmica temerària o no compleixen criteris de convenis 

col·lectius de treballadors amb els preus hora etc. Tots aquests factors que poden determinar 

que un proveïdor, un licitador sigui exclòs.  

L’obertura de les propostes presentades és un acte públic. És a dir, en un acte públic s’obren 

els sobres que presenten les empreses licitadores i per tant s’ha de fer l’obertura d’aquestes 

propostes. Aquest procediment de licitació s’articula en diferents fases. Cal determinar quins 

licitadors queden exclosos per no superar el llindar mínim en cada una de la fases. 

Cal fer la valoració i classificació de les proposicions, tramitar el procediment establert per 

determinar la temeritat de les ofertes i proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació a favor 

del licitador que hagi presentat la proposició econòmicament més avantatjosa. 

Aquesta mesa té una composició determinada, està formada per la  presidència que recau, en 

aquest cas,  en l’alcaldessa de la corporació o la persona en qui delegui. Sis vocals, el vocal 

primer que és el regidor de l’àrea gestora del contracte objecte de la licitació, el vocal segon és 

el cap de l’àrea gestora del contracte objecte de la licitació o persona en qui és delegui, el 
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tercer vocal és un regidor de l’oposició segons un ordre rotatiu establert. En aquest cas la 

proposta és que l’ordre sigui el mateix que s’estableix en l’assistència en les Juntes de Govern, 

el quart vocal és el secretari de la corporació o en la persona en qui ell delegui, el cinquè és la 

interventora de la corporació o la persona en qui ella delegui i el sisè és el tècnic responsable 

de l’execució del contracte o la persona en qui ell delegui. 

 

Intervé la Sra Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA: 

Nosaltres estem d’acord en l’aprovació d’aquesta mesa de contractació, però ens agradaria si 

ens poden aclarir això que acaba de comentar pel que fa a l’ordre rotatori dels partits de 

l’oposició,. La temporalitat de les Juntes de Govern no és la mateixa que la d’aquesta mesa, 

com anirà?. Serà en el mateix període? O com funcionarà ?. 

I sobretot al final s’especifica que com a oposició hem de presentar per escrit la voluntat de 

participar, volem demanar de quina manera, quin és el procediment per fer-ho. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La mesa és un òrgan de continuïtat, és a dir es constitueix i dura per tota la legislatura, per tant 

s’ha d’establir que cada grup estarà representat durant la legislatura. No obstant el que no té és 

una periodicitat en la convocatòria. Les juntes de govern sabem que són cada quinze dies, en 

aquest cas serà en funció del que s’hagi de licitar o no, que s’hagi de treure alguna cosa a 

concurs o no i en funció d’això s’anirà convocant aquesta mesa. 

Si els sembla podríem fer una reunió amb els portaveus, entendre’ns, establir aquest ordre i 

pactar-lo i llavors cadascú, en funció del que decidim, estigui representat. 

I pel que fa a la manifestació per escrit conforme es vol formar part d’aquesta mesa, senyor 

secretari això com ho han de fer? 

 

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

Com les meses de contractació són al mati, igual algú diu que li és impossible, que no vol 

formar part perquè potser no pot venir, perquè mai té disponibilitat, el fet de demanar-ho per 

escrit  era un simple donar fe, un dir “desitjo formar part de la mesa de contractació” amb 

l’ordre que s’acordi, llavors com es va fer amb la junta caldria dividir els temps que hi ha a 

partir d’ara i en funció de la disponibilitat de cadascú. 

Ja costa a vegades venir a les set de la tarda a les juntes  i les meses de contractació han de ser 

públiques, venen les empreses,  i generalment s’acostumen a fer al migdia bé a partir de les 
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onze fins a les dotze o l’una. Llavors suposo que en funció de la disponibilitat de cadascú es 

decidirà. Els grups haurien d’anar dient la disponibilitat que tenen per venir. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

De tota manera el que s’ha pretès i el que s’ha buscat amb la constitució d’aquesta mesa de 

contractació i amb el fet d’obrir-la a la participació dels regidors de l’oposició, és en primer 

lloc obeir a uns criteris de transparència i perquè creiem que cal obrir aquests òrgans de 

govern a la resta de grups polítics. Aquesta és la voluntat de l’equip de govern, que sigui així. 

El que penso que volia manifestar el Sr secretari és que el que digui “vindre jo” realment  

pugui venir. No obstant he de dir que serem flexibles. És a dir no serem intransigents, no es 

farà  un dia a les deu del mati perquè ningú li vagi bé venir. No, al contrari es buscarà trobar 

aquella hora que ens permeti a tots, ni que sigui sortint una hora abans de la feina, poder venir, 

si és que s’ha de venir. Ja intentarem ajustar-ho per tal que sigui factible i possible la 

assistència d’un de vostès. Som conscients que tothom té una feina fora d’aquí, òbviament, i 

per tant mirarem en aquest sentit de ser curosos i adaptar-nos al màxim a les possibilitats de 

tothom. Intentarem fer-ho  a primera hora del mati o a últim hora, que no sigui les onze del 

mati que ens trenqui tot el dia. Aquest és el nostre compromís. 

Algun aclariment més? 

 

Intervé la Sra Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA: 

Jo tampoc parlava de compromís, parlava d’aquest escrit que se suposa que hem de fer, ja ens 

ho parlarem, d’acord?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si ja ens ho parlarem.  

 

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

Bàsicament teníem el mateix dubte que tenia la Sra. Dachs que era com posàvem això sobre 

un calendari i ja ha quedat clar. 

Com a punt de partida posaria el mateix ordre que tenim ara a la junta de govern, també amb 

el benentès que hi ha regidors que a la junta de govern ja van dir que potser no podien assistir, 

com és el cas del Sr. Valiente . Bé mirem com quadrar-ho però jo crec que el punt de partida 

hauria de ser el mateix. Gràcies. 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

 

Agraïts per aquesta flexibilitat. Al ser un tema de transparència jo també crec que és un 

compromís que hem d’agafar la resta de regidors, amb la qual cosa  ja ens ho manegarem i 

vindrem como buenamente podamos i si hem de demanar un dia de festa, o mig dia de festa, a 

la feina ho farem i no hi haurà cap problema. 

Tinc un dubte en aquest punt i en el següents. És un punt que a mi personalment no m’agrada, 

al punt IV, l’apartat setè. Si el punt g) on diu:  la proposició econòmicament més avantatjosa, 

jo suposo que hi hauran més criteris a tenir en compte que no l’econòmicament més 

avantatjós.  

 

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

És que quan diu econòmicament no es refereix econòmicament en el sentit de diners, sinó en 

el sentit de la millor oferta general. Quan  hi ha diversos criteris és que hi han diversos criteris. 

Si fos només la subhasta, el preu, ja es diu el millor preu, diversos criteris, oferta més 

avantatjosa, el preu millor, és l’antiga subhasta, ara han desaparegut el concurs i la subhasta 

tot són procediments oberts amb diversos criteris, millor oferta, econòmica més avantatjosa 

però diversos criteris no només el preu. Quan es millor econòmicament es refereix a tots, 

econòmic és tot, si fos nomes preu seria el millor preu explícitament. 

 

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

Més participació més transparència evidentment  ens apuntem. Gràcies. 

 

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

No passar res ens hem d’acabar acostumant, però si que estaria bé que tinguéssim un ordre. No 

perquè no nomes per part de la Sra. alcaldessa, sinó que  ara també a contestat el senyor 

secretari. Estem agafant una dinàmica que és: intervé un i li contestem a continuació i això ho 

fa una mica més difícil, jo crec que ho allarga. A  més a més farà que les nostres intervencions 

no tinguin sentit donat que les farem igual perquè ens les hem preparat no? Jo crec que millor 

fem tot la intervenció i al final és resolt tot. Això d’entrada. 

I sobre el tema aquest m’ha semblat surrealista la contestació del senyor secretari, vull dir que 

aquí posa econòmicament més avantatjosa, la paraula econòmicament es econòmicament, aquí 

ens hem saltat alguna cosa perquè no ho acabo d’entendre. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Molinero, no interpel·lem el secretari, en tot cas ell donarà explicacions, però no 

l’interpel·lem amb ell que no forma .... 

 

Segueix el Sr Molinero 

D’acord, té raó, hi ha hagut un defecte de forma demano disculpes.  

En tot cas crec que aquest punt g) és una mica.... jo crec que aquí ens ha traït allò que passa 

darrerament als concursos i que jo he reivindicat moltes vagades i és que cada vegada més, 

segurament perquè ens obliga la llei, segurament perquè tenim la tendència a intentar 

aconseguir contractes més avantatjosos, anem primant més la qüestió econòmica, però arriba 

un moment en què les qüestions tècniques van quedant relegades i aquesta afirmació crec que 

ens ha traït una mica el subconscient. En tot cas espero que la mesa de contractació també 

tingui l’oportunitat de fer alguna valoració tècnica perquè simplement per un obrir un plec 

econòmic i veure qui és el que realment ha fet una oferta millor, no cal que hi participem. 

Ja sé que no ha anat amb aquesta intenció però que quedi clar que el document no recull el que 

ha de ser i per altre banda evidentment ens ha sembla molt bé el fel que sigui participatiu. 

Pel que té a veure amb la forma i com ho hem de fer, evidentment també ens han assaltant els 

mateixos dubtes que ha expressat la companya de la C.U.P.  

Vull dir  una cosa sobre el tema de com s’ha d’estructura això  i és que  crec que no només 

hem de parlar d’això, sinó que també hem de parlar del fet que no tenim experiència en una 

mesa de contractació. Per tant per decidir si realment podem participar o no necessitem saber 

quantes vegades s’acaba reunint una mesa de contractació, quan hi ha un concurs. Una cosa és 

faltar un dia i un altra cosa és acabar faltant cinc seguits a la feina, cosa que, evidentment, 

alguns no ens podem permetre a la nostre feina. Per tant cal que precisem tot això, fins i tot 

abans que agafem el compromís de participar, al qual estem completament disposats sempre 

que sigui suportable. Agraeixo molt que s’hagi declarat aquí que es farà el possible perquè així 

sigui. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com que farem aquesta reunió interna entre portaveus per tal de definir la periodicitat, el 

tempo, de cada portaveu o de cada regidor  per fer de representant del seu grup  a la mesa de 

negociació, crec que tot això ho podrem acaba de definir. 

Crec que el senyor secretari al que es referia quan parlava de l’oferta econòmica més 

avantatjosa, deia econòmicament en el sentit més ampli i no literal de la paraula, és a dir no 
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vol dir el cost del servei només, sinó que  l’oferta econòmicament més avantatjosa es refereix 

a l’economia en global de tota la casa, vol dir de tots els paràmetres que es valorem en uns 

plecs. En uns plecs es valoren diferents criteris, no només els econòmics, si bé es cert que el 

pes econòmic del servei té una puntuació important en els plecs i això és una realitat, però a 

més és una realitat que ens ve marcada per llei i no perquè sigui un caprici de l’ajuntament de 

la Garriga, sinó que està establert així legalment. 

Quan es parlar d’oferta econòmicament més avantatjosa no parlem en criteris de preu 

estrictament sinó en economia global, en general, per la casa. No economia domèstica.  El que 

podríem entendrà és que  són molts paràmetres a tenir en compte  a la hora de valorar el costs, 

les despeses, de les diferents activitats que fa una família en una casa.  Doncs més o menys és 

això, és un concepte global. Potser si l’agafem al peu de la lletra, la primera lectura que fem és 

que només estem valorant el preu del cost del servei i això no es així perquè hi ha molts més 

paràmetres a valorar a l’hora de fer una licitació i això és així i no pot ser d’una altre manera. 

Tenim criteris com per exemple vostès saben, perquè han estat treballant conjuntament els 

plecs de la zona verda, dels espais verds dels municipi, que hi ha criteris de pes i rellevants 

com són que siguin una empresa d’inserció laboral etc., és a dir que hi ha molts paràmetres no 

només els econòmics que es tenen i es volen seguir tenint en compte i economia es això en 

general.  

Ho explico nomes per aclarir el concepte, vull dir que tots estiguem tranquils en aquest sentit.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Inici de l’expedient de licitació, aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i 

de prescripcions tècniques per la contractació de servei de neteja de dependències municipals de 

l´Ajuntament de La Garriga 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- En data 18 de setembre la tècnica de contractació va emetre informe tècnic de necessitats 
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justificatiu de la licitació per  el servei de neteja de les dependències municipals de l´Ajuntament de la 

Garriga. 

 

II.- En data 18 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.- El preu màxim per anualitat del contracte és de 358.813,35 euros i 75.350,80 euros d´IVA 

 

IV.- El preu de licitació és de 1.076.440,05 euros i  226.052,40  euros d’IVA 

 

V.- El valor estimat del contracte és de 2.368.168,11 euros i  497.315,28 euros d’ IVA. 

 Pel que fa a anualitats i pròrrogues : 2.152.880,10 euros i 452.104,80 euros d´IVA 

 Pel que fa al màxim possible de modificació del contracte ( 20% del preu de licitació): 

215.288,01 euros i 45.210,48 euros d´IVA 

 

VI.- El procediment de licitació és el procediment obert diversos criteris d’adjudicació, contracte 

subjecte a regulació harmonitzada 

 

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

seguir. 

 

VIII.- La licitació del contracte s’inicia en l’exercici pressupostari de l’any 2015 però l’execució del 

mateix és realitzarà a l’exercici pressupostari de l’any 2016. La interventora elaborarà un AD 

(Autorització de Despesa) a futur , condicionant  l’execució del contracte a l’existència de crèdit 

adequat i suficient 

 

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

L’article núm. 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 servei  aquell l’objecte del qual és aquella prestació de fer consistents en el 
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desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció de resultat diferent d’una obra o 

subministrament 

Articles núm.16 i 138  del TRLCSP, pel que fa al procediment de licitació  

 

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 neteja de les dependències 

municipals de l´Ajuntament de La Garriga. 

 

Segon. Autoritzar la despesa total de 1.076.440,05 euros i 226.052,40 euros d’IVA, amb el conseqüent 

càrrec a la partida pressupostària 302 92000 22700.SEI.SEC.Neteja instal·lacions, desglossada de la 

següent manera: 

 

 Anualitat 2016 : 358.813,35 euros i 75.350,80 euros d´IVA 

 Anualitat 2017 : 358.813,35 euros i 75.350,80 euros d´IVA 

 Anualitat 2018 : 358.813,35 euros i 75.350,80 euros d´IVA 

 

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, Butlletí 

Oficial de l´ Estat, Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant  

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 
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Gràcies Sra. alcaldessa. Com diu l’ordre del dia del Ple iniciem l’expedient de licitació dels 

plecs tècnics i administratiu del servei de neteja de les dependències municipals. 

Les dependències municipals com sabeu inclouen escoles, llocs esportius, llocs culturals i si 

no recordo malament també La Torre del Fanal. També s’inclouen en aquestes dependències, 

el Patronat, pavellons, camp de futbol i escoles municipals, crec que no me’n deixo cap. 

Per fer un petit històric dir que l’actual empresa que prestà el servei se li acaba el contracte 

aquest proper mes d’octubre. Aquesta empresa ha renunciat a les dues prorrogues, els dos anys 

que tenia (un i un)  per seguir prestant el servei, literalment ens han dit que no els hi surten els 

números i que renuncien a aquests dos anys de prorrogues.  

De totes maneres s’han compromès a seguir prestant el servei fins durant el temps que 

trigarem a licitar i fins que hi hagi a un nou adjudicatari, una nova empresa que presti el servei 

de la neteja de les dependències municipals, que ens anirem gairebé a finals d’any.  

En la redacció dels plecs s’ha contactat, de la mateixa manera que ja és va fer ja fa quatre 

anys, amb una empresa externa, que és dedica a fer auditories de serveis de neteja i juntament 

amb la unitat de contractació de l’ajuntament i el cap de conserges, el Sr. Jordi Vilar, de 

l’escoles de la Garriga, s’han elaborat aquests plecs tècnics que en principi han de donar 

compliment a les necessitats del servei i s’ha ajustat al màxim el preu de les ofertes que 

puguin venir. 

L’elaboració dels plecs tècnics es va iniciar al setembre, aquest mes de setembre, a principi i 

els plecs administratius s’han acabat fa pocs dies. Se’ls hi van enviar, em semblen a tots els 

portaveus i regidors perquè se’ls miressin.  

Cal  destacar dins d’aquest plecs alguns punts:  que el  contracte d’alguna manera obliga a la 

subrogació del personal actual, de l’actual empresa. Això és una exigència del conveni 

col·lectiu del sector, no ens ho inventem nosaltres. Per altre banda també s’integra, com 

obligació del contracte, l’estabilitat laboral, obligant que els contractes per cobrir neteges 

habituals siguin fixes i que les noves contractacions i substitucions es duguin a terme a través 

del servei d’ocupació local, o sigui en aquest sentit el que no farà l’empresa o no pot fer 

l’empresa es agafar treballadors per fer substitucions d’ETT (d’empreses de treball temporal), 

sinó que s’ha d’adreçar al servei d’ocupació local. 

Per altre banda l’empresa adjudicatària, la que finalment guanyi la licitació, assumirà el cost 

d’aquesta empresa que fa el control de qualitat i passarà informes mensuals de com es fa el 

servei de neteja en totes les dependències municipals. És farà un control exhaustiu juntament, 

com deia abans, amb el cap de conserges que és qui controla   tots aquests aspectes de la neteja 

en totes aquestes dependències municipals. 
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Dir que aquesta empresa la tria l’ajuntament, no la tria l’empresa que sigui guanyadora de la 

licitació sinó que la tria el propi ajuntament i es la mateixa que ens ha fet l’assessorament 

tècnic dels plecs. 

Parlant dels tempos, un cop aprovi el punt, si s’escau, de l’ordre del dia, s’ha de publicar al 

butlletí de la Unió Europea ja que la quantia del contracte ens obliga a això, per altre banda 

també s’ha de  el BOE, el BOP i al perfil del contactant. Un cop publicat les empreses 

interessades tenen fins a quaranta dies per presentar la seva oferta, per tant ens anem 

probablement a la primera setmana d’octubre que serà  quan tindrem les ofertes de les 

diferents empreses interessades. Per altra banda un cop presentades les ofertes haurem d’obrir 

els sobres A , B i C i això ens portarà probablement a finals d’octubre i finalment, un cop a 

finals d’octubre tinguem l’empresa ja triada, un cop obert el sobre C que és l’últim, 

l’econòmic , haurem de donar deu dies perquè l’empresa presenti la documentació que se li 

requereix. Estem parlant de que probablement en el plenari de novembre ja podrem adjudicar 

el servei de neteja de dependències municipals a l’empresa que ho hagi guanyat. En principi 

això es tot.  

  

Intervé la Sra Clara Dachs portaveu del grup municipal CUP-PA: 

Bé, hi estem d’acord i esperem que aquests criteris de dignitat laboral primin en la 

contractació. 

 

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

Si bé nosaltres no tenim queixes en el plecs que heu posat, si les tenim  els tempos. Un cop 

més tornem a pecar d’anar tard. Anem tard amb Can Luna, anem tard amb les piscines i anem 

tard amb això. Si sabeu que això caduca al mes d’octubre i estem a trenta de setembre, per què 

presentem els plecs el mes d’octubre, per que s’aprovin a finals de novembre, per que aquesta 

empresa entri al desembre?. Sempre hem de procurar que l’empresa que surt ens doni una 

prorroga o ens doni el seu favor per poder-ho  fer?. Jo crec que en aquestes coses, de les  que 

ja se sap la data de caducitat, hauríem de ser més previsors i no esperar a l’últim moment per 

començar a fer plecs i anar tard. Ja us ho dic, és una cosa que ja ve de la legislatura passada 

amb Can Luna, amb les piscines i esperem que aquesta sigui l’última vegada. Gràcies. 

 

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

Jo no crec que aneu tard, sincerament. Crec que tampoc es podia hipotecar un equip de govern 

quan hi ha unes eleccions per davant amb la qual cosa ho entenc perfectament i per tan no 
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posarem cap pega i ho aprovarem  

 

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

Si estem a favor, no vaig poder ser a la junta de portaveus amb la qual cosa m’ha sorprès que 

l’empresa fins ara concessionària renuncies a la prorroga. Suposo que alguna cosa deuen estar 

fent malament. També en sembla bé que, com que no tenim la sort que varen tenir amb les 

instal·lacions de les piscines de  poder fer el plecs a traves o amb l’ajuda de la Diputació, que 

ens l’hagi fet algú especialista, això ens assegura que els plecs estan més ben fets i a sobre que 

assumeixi el cost l’empresa guanyadora de la concessió també em sembla bé. El fet de recalcar 

que el servei d’ocupació local sigui qui assumeixi les noves contractacions en cas de baixes o 

en cas de malalties en sembla un punt molt interessant. Gràcies. 

 

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

Bé, jo si tenia alguna consideració a fer. Reconec i confesso (encara que ens vareu passar els 

plecs de condicions tècniques i de condicions administratives),  no haver pogut llegir tot el 

plec tècnic, però el de condicions administratives si que m’ha donat temps. Per tant podria ser 

que alguna cosa no quedés recollida en un i si a l’altre. Si és així acceptaré la critica. 

Nosaltres, altres vegades, hem reclamat, quan hi va haver l’anterior concurs  la neteja, que 

s’inclogués en allò que es demana a les empreses com a millores, que tinguin un codi ètic i 

que respectin tota una sèrie de coses. 

És veritat que això que ens acabeu d’explicar sobre la millora de condicions laborals  pot anar 

en aquesta línia per tant a mi ja en sembla bé, es una altra opció, en comptes de demanar com 

a millora que les empreses hagin d’aplicar el conveni de neteja col·lectiu per exemple, que si 

realment ja queda ben recollit com a condició prèvia em sembla bé. 

Després hi ha una altra qüestió que no he sabut veure, crec que podríem demanar com a 

millores algunes qüestions ambientals, o sigui podríem demanar que les empreses optin per 

presentar l’oferta d’utilitzar productes que no siguin nocius contra el medi ambient, fins i tot 

productes que evitin els problemes que té molta gent de sensibilitat química. Ens semblava 

que era una bona oportunitat posar-ho en un concurs per poder començar a utilitzar uns 

productes més adients i menys lesius. Això no ho he sabut veure crec que no hi és, ni com a 

millora ni com a condicions que s’imposarà als que concursen. M’ha semblat que hi havia 

algunes mancances i que  estem perdent una oportunitat. 

Es veritat, quan el altre dia ens ho vareu comentar, ens vareu explicar que ja ho portaveu a ple 

i que no havíem participat, en aquest cas com a oposició, en aquell moment vaig valorar que 
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teníeu raó, en el sentit de que en aquest cas era un concurs més tècnic i que per tant hi havia 

menys qüestions polítiques a dir. Però després, reflexionant, vaig pensar que home !, potser 

podien haver fet algunes aportacions en aquest sentit i que potser ara ja les farem una mica 

tard. En fi en tot cas no sé si és que se  m’ha escapat alguna cosa. Potser rectificaré el meu vot 

però si no és així com a mínim ens abstindrem. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, jo ara no li sé contestar, jo el que li puc dir és que algunes reflexions les podríem 

compartir perfectament i que per tant en prenem nota i en la mesura que sigui possible ho 

tindrem en compte. Però ara no li puc contestar exactament si parla de treballadors amb 

sensibilitat química o no parla de treballadors amb sensibilitat química molt en temo que no en 

parli. No obstant també li he de dir que aquest equip de govern, en aquest sentit estem 

sensibilitzats amb la gent que té sensibilitat química. Vull dir que estem treballant per tal 

d’evitar per exemple en temes de tractaments d’herbicides a la via pública, amb temes de 

fumigació, amb tractament de plagues. És a dir estem substituint tots els elements químics que 

s’estaven utilitzat històricament per elements biològics que no alterin ni el medi ambient ni 

tampoc afecti a les persones amb sensibilitat química. En aquest sentit  el compromís d’aquest 

equip de govern és de seguir treballant en aquesta línia i anar millorant cada vegada més fins 

intentar arribar a zero d’aquest tipus de productes. El compromís hi és i el que no li puc dir en 

aquest moments és si aquests plecs ho recullen tant, tant específicament. 

Em comenta ara el regidor que si que en els plecs parlar de l’obligació de productes ecològics 

certificats que siguin els que s’utilitzin, al menys això si que s’ha tingut en compte. Amb els 

certificats acreditatius de cada producte que s’utilitzi per fer la corresponent neteja. Gràcies Sr. 

Esteban . 

 

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

Perdona això consta en els plecs tècnics?. Doncs  llavors és el que he dit al principi jo m’he 

mirat tots els condicionants dels plecs administratius i allà no figurava, si ja consta això doncs 

en dono per satisfet.  

 

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 
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5. Aprovació de la modificació de l’ inventari municipal 

 

ÀREA FUNCIONAL : secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la 

modificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data de 31 de desembre de 

2014. 

 

Vista la providència de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2015. 

 

Vist l’informe de la Secretaria de data 20 de juliol de 2015 referent a la legislació aplicable i 

procediment a seguir. 

 

Vista la resolució de l’Alcaldia de data 28 d’agost de 2015 d’incoació de l’expedient. 

 

Vist l’informe de Secretaria de data 15 de setembre de 2015 que inclou la motivació per la qual en lloc 

de la rectificació anual de l’inventari de béns i drets, en aquesta ocasió és tracta d’una modificació. 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de setembre de 2015. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

Estatal: 

 

Articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 

Articles 17 a 36 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 

13 de juny. 

Article 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

Catalana: 
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Article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals. 

Sobre l’inventari dels organismes autònoms és d’aplicació l’article 204.2 del Decret 179/1995, de 13 

de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

D’acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de la 

rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del 

mateix precepte. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar la modificació de l’inventari general de béns i drets pertanyents a aquest municipi, 

actualitzat a data 31 de desembre de 2014, i formulat per la Secretaria municipal, en els termes que es 

resumeixen a continuació:  

 

Epígraf 
Llibre A. Béns, drets i obligacions de l'ens 
local 

Núm. 
béns Brut   F.Amortit.   Net 

I.1.A 
Béns de domini públic.Ús públic.Parcs i 
jardins 77 9.990.109,07  0,00  9.990.109,07 

I.1.B. 
Béns de domini públic.Ús públic.Places i 
vials urbans 311 6.429.650,38   0,00   6.429.650,38 

I.1.C. 
Béns de domini públic.Ús públic.Vials no 
urbans 79 6.561,84   0,00  6.561,84 

I.1.D. Altres béns d'ús públic 12 1.865.650,84   0,00   1.865.650,84 
I.2.A. Immobles de servei públic 117 26.345.686,65   6.313.969,26  20.031.717,39 
I.2.B. Drets reals de servei públic 13 97.681,84   73.272,36   24.409,48 
I.2.C. Mobles de servei públic 724 5.738.164,42   3.304.704,91   2.433.459,51 

I.2.D. 
Drets de propietat immaterial de servei 
públic 28 377.066,87   259.486,95   117.579,92 

III.1 Immobles patrimonials 12 4.788.381,37  0,00  4.788.381,37 
III.2. Drets reals patrimonials 1 0,00   0,00   0,00 
               
Epígraf Llibre B. Béns afectes al patrimoni públic            
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del sòl 
III.1 Immobles patrimonials 12 9.655.363,92   0,00   9.655.363,92 
               

Epígraf 
Llibre C. Béns afectes al patrimoni 
historicoartístic            

I.2.A Immobles de servei públic 2 143.684,27   0,00   143.684,27 
I.2.B Drets reals 1 53.140,76  0,00  53.140,76 
III.3 Mobles patrimonials 197 73.921,36   0,00   73.921,36 
               

Epígraf 

Llibre E. Béns cedits a altres 
administracions o a particulars però 
revertibles            

I.2.A Immobles de servei públic 22 1.732.259,62   175.037,01   1.557.222,61 
I.2.B Drets reals de servei públic 19 0,00   0,00   0,00 
I.2.C Mobles de servei públic 23 73.260,37   48.632,30   24.628,07 
III.3 Immobles patrimonials 3 165.278,33   32.990,28   132.288,05 
               
  Totals 1.653 67.535.861,91   10.208.093,07   57.327.768,84 
 

Segon. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona nit a tothom. Portem a plenari la regularització de l’inventari municipal, en el sentit que 

un cop acabat el projecte, que si no recordo malament va començar l’any 2010 o 2011, de 

revisió i d’identificació i valoració dels drets que són propietat de l’ajuntament, toca 

regularitzar pròpiament l’inventari comptable que resulta d’aquesta valoració .  

A 31 de desembre de 2014 ho regularitzem i ho sotmetem a la seva consideració. Gràcies. 

 

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

 No tenim res a dir en aquest punt.  

 

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

 Res a dir. 

 

Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 
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 Hi estem d’acord. 

 

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, votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga i del 

personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2015. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/RH 

 

ANTECEDENTS  

 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local ha introduït a la Llei de Bases de Règim Local un nou article 103.bis, que 

assenyala: 

 

“1.Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector 

público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, 

organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales 

de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la 

legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en 

este apartado. 

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 

100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

 

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín 

Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 

días”. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 13/07/2015. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local introduït per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

 

Atès el que disposa l’article 20. Quatre de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2015 estableix que la massa salarial del personal laboral, que no es podrà 

incrementar per l’any 2015 està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 

despeses d’acció social meritades per l’esmentat personal el 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos 

període objecte de comparació, tenint en compte allò que disposa l’apartat Dos d’aquest article. 

 

S’exceptuen en tot cas:  

  

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. 

b) Las cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ empresa. 

c) Las indemnitzacions corresponents  a trasllats, suspensions o acomiadaments 

d) Las indemnitzacions per despeses que hagin realitzat el treballador.   

 

Per tal de complir amb aquesta nova obligació, i d’acord amb els pressupostos vigents per a l’exercici 

2015, de les entitats, Ajuntament de la Garriga i Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de 

la Garriga, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords que segueixen: 

 

Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga per a l’exercici 
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2015 en els següents termes: 

 

Massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga: 2.537.431,76€ 

 

Massa salarial de l’entitat Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga: 86.617,69€ 

 

Total massa salarial personal laboral exercici 2015: 2.624.049,45€ 

 

Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

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

S’ha introduït un nou article a la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

de 2013, que diu que a partir d’ara les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa 

salarial del personal laboral i que s’ha de publicar a la seva seu electrònica de la corporació i 

en el butlletí oficial de la província. Per aquest motiu s’ha d’aprovar la massa salarial del 2015 

amb un import de 2.624.480,39 €, i es publicarà properament a la nostra seu electrònica i al 

BOPB.  

 

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

Res  dir, exigències del PP suposo. 

 

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

 Suposo Sra. Llobet que això és capítol I de pressupost, no?. Res a dir.  

 

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: 

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

Votarem a favor, però no de les exigències del PP, que quedi clar, sinó del tràmit aquest a què 

ens obliguen. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7. Aprovació de la designació de representant municipal a la Xarxa Local de Consum 

 

ÀREA FUNCIONAL: Serveis interns/Secretaria  

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que la Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària d'ens locals, 

sense personalitat jurídica pròpia, constituïda en l'actualitat per 312 serveis de defensa del consumidor 

de la província de Barcelona, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la 

pretensió de: 

 

• cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones 

consumidores i usuàries; 

• treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar les 

duplicitats; 

• dinamitzar el consum en l'àmbit local; 

• donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones consumidores i 

usuàries. 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga des de l’any 2003 forma part de la XLC que promou la Diputació 

de Barcelona mitjançant el Servei de Suport a les Polítiques de Consum. 

 

Vist l’escrit de Diputació de Barcelona, de data 2 de juny de 2015, en què traslladaven l’acord de 

l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum, encoratjant els governs locals dels diferents ajuntaments 
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adherits a que en el cartipàs municipal figurés explícitament la referència a “Consum” tant si es dotava 

d’una regidoria pròpia com si s’incloïa en una altra regidoria amb més competències. 

 

Vist que per resolució d’alcaldia de data 28 de juliol de 2015 es van modificar les competències en 

matèria de règim intern de la Sra. Montserrat Llobet Llonch, regidora de Serveis interns fent referència 

explícita a “Consum”. 

 

Vist que no ha estat designat amb anterioritat cap representant a l’Assemblea General de la Xarxa 

Local de Consum, constant per defecte l’alcaldessa de la corporació i la petició expressa de la 

Diputació de Barcelona en el sentit  de designar una representant permanent a la Xarxa. 

 

Pe tot això es proposa a la Junta de Portaveus en funció de Comissió informativa única, l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer.- Designar la Sra. Montserrat Llobet Llonch , com a representant de l’ajuntament de la Garriga 

en l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum. 

 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i al Servei de Suport a les Polítiques de 

Consum de la Diputació de Barcelona, Pg. de la Vall d’Hebrón, 171, 08035 Barcelona. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La Xarxa Local de Consum (XLC) és una agrupació voluntària d'ens locals, sense personalitat 

jurídica pròpia, constituïda en l'actualitat per 312 serveis de defensa del consumidor de la 

província de Barcelona. 

Aquest serveis s’ofereix a l’ajuntament de la Garriga, amb suport de la Diputació de 

Barcelona, a través de l’oficina d’atenció al ciutadà . Ara se’ns demana designar un 

responsable municipal d’aquesta XLC. 

Entenem que la persona políticament responsable de l’OAC és la Sra. Llobet proposem que 

sigui ella la representant municipal a la XLC. Ho posem a la seva consideració. 
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Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Considerem important seguir formant part de la XLC i us animem, ara que tenim una regidora 

específica per això, a fer unes bones polítiques de consum responsable.  

 

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

 Res a dir.  

 

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

 Estic d’acord.  

 

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: 

La veritat és que a més a més les gestions de reclamacions de consum haurien d’estar molt a 

l’àmbit local i ja funcionava, jo alguna vegada n’havia fet ús i si això ha d’afavorir que 

funcioni encara millor, endavant.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

8. Ratificació de l‘acord d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Comunicació Local  

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

L’ajuntament de la Garriga per acord plenari de data 6 d’abril de 2006 va sol·licitar la seva adhesió al 

Consorci de Comunicació Local, acceptant els seus estatuts. 

 

Per acord plenari de data 27 de març de 2007 l’ajuntament va presentar formalment la seva adhesió al 

consorci d’acord amb l’article 313 del ROAS. 
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En data 12 de juny de 2007 el Consell del Consorci va acceptar formalment l’adhesió de l‘Ajuntament 

de la garriga. 

 

En data 22 de juny de 2015 s’ha rebut escrit via email del  Consorci de Comunicació Local 

comprensiu de l’acord adoptat pel Consell General del consorci en sessió de data 26 de març de 2015, 

en el sentit d’aprovar inicialment la seva dissolució i liquidació. 

 

El consorci no va notificar formalment a l‘ajuntament de la Garriga l’acord de dissolució i si es rep via 

e-mail. 

 

L’acord d’aprovació inicial de la dissolució va ser publicat en el BOP de 30 de març de 2015 

 

Vist que per a adoptar els acords de dissolució s’han de fer els mateixos tràmits que per a la 

constitució dels consorcis.  

 

DISSOLUCIÓ 

 

Els articles 27 i 28 dels Estatuts del Consorci disposen que el Consorci es dissoldrà per impossibilitat 

legal o material de complir els seus objectius i en tot cas per alguna de les causes previstes a l’article 

324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1998, de 13 de 

juny, d’ara endavant ROAS. 

 

L’article 324.1 del ROAS, disposa que el Consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en 

els estatuts, per alguna de les següents: 

 

a) Compliment de la finalitat del consorci. 

b) Mutu acord dels ens consorciats. 

c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 

d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 

e) Incompliment de l'objecte. 

f) Transformació del consorci en altre ens. 

 

La justificació de la dissolució s’adiu plenament amb allò que estableix l’article 27 dels estatuts del 
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consorci ja que amb la creació de la Xarxa d’audiovisual local buida de contingut les competències del 

consorci així com els seus serveis. 

 

L’ajuntament de la Garriga a través de l’Organisme Autònom de mitjans de Comunicació ja es va 

adherir formalment a la Xarxa audiovisual Local ens que gestiona gairebé la totalitat de les prestacions 

que portava a terme el consorci. 

 

L’ajuntament de la Garriga no havia aportat diners de cap mena al consorci ja que no hi havia quota 

d’associació per la qual cosa no hi ha béns ni imports a reclamar. 

 

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els Estatuts del Consorci. 

— El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 

les entitats locals. 

— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya. 

— El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

— Els articles 12, 13, 14 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 

públic i altres mesures de reforma administrativa. 

— L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

— L’article 110 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

règim local. 

— L’article 6.5 i la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local de 26 de març de 
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2015 d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci. 

 

Segon. Delegar a la Diputació de Barcelona o en el seu defecte al Consorci de Comunicació Local 

l’assumpció del tràmit d’informació publica, per un termini de 30 dies en el BOP i en el DOGC, 

respecte al procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució 

tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de 

publicar separadament cadascuna d’elles. 

 

Tercer. Determinar que l’esmentat acord de dissolució del consorci s’entendrà aprovat definitivament 

si en el tràmit d’informació pública no es formulen les reclamacions ni al·legacions, que s’acreditarà 

mitjançant els certificats dels diferents ens consorciats. 

 

Quart. Traslladar aquest acord al Consorci de Comunicació Local pel seu coneixement i efectes. 

 

Cinquè. Facultar la Sra. Alcaldessa amb poder tan ampli i bastant com en dret sigui necessari per a la 

constància i efectivitat del present acord. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

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

En aquest punt es proposa ratificar una proposta de dissolució que ens ha arribat ja executada 

per part de Consorci de Comunicació Local. Des del 2007 l’ajuntament en formava part, però 

també paral·lelament l’ajuntament forma part de la Xarxa Audiovisual Local. 

Amb endarreriment ha arribat a l’ajuntament la notificació que aquest Consorci de 

Comunicació Local (CCL) es dissol en data de ,març de 2015 i només ens pertoca en aquest 

plenari ratificar aquest acord. 

L’ajuntament no va ser notificat d’aquest acord del consell en què es decidia aquesta  

dissolució. És un tràmit de dissolució d’aquests ens supramunicipals. Actualment totes les 

funcions i les gestions  queden recollides en aquesta Xarxa Audivisual Local en la que si 

participa l’ajuntament de la Garriga. A partir d’aquí poso a la seva consideració ratificar 

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

Res a dir en aquest punt. Estem d’acord a dissoldre organismes dupliquen serveis i no aporten 

res. 

 

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

 Res a dir, ja va quedar clar a la junta de portaveus. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Modificacions pressupostàries, mitjançant crèdits extraordinaris  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.30 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 

 

Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 11 i 14 de les 

bases d'execució per a l'exercici 2015. 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, els quals 

preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant sigui aprovat pel 

Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats ampliables a l’aprovació 

dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 (article 160.4 del TRLRHL). 

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar la proposta de crèdits extraordinaris per import de 21.935,00 euros de la forma 

següent: 

 

Crèdits extraordinaris(um: euros) 
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PD Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de 
la consignació inicial 

2015.2.102.1 2015.102.13200.62900 SEG.Armilles antitall i antibales.Adquisició 14.485,00 

2015.2.202.1 2015.202.31100.62300 SAL.Cardioprotecció municipal.Desfibril·ladors.Ad. 4.900,00 

- 2015.204.33600.48011 PAI.PAT.Projectes bianual invest.hist.ICAC 2.550,00 

             Total crèdit extraordinari:  21.935,00 

 
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 4.900,00 

- 2015.204.33600.22612 PAI.PAP.Projecte bianual investigació històrica 2.550,00 

 Total crèdit extraordinari 7.450,00 

 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.301.87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 14.485,00 

 Total romanent de tresoreria despeses generals 14.485,00 

 

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze dies 

hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes de la Casa 

Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

No obstant l’Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més oportú. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

En aquest punt de l’ordre del dia portem modificacions pressupostàries. A mi m’agrada dir 

reclassificacions perquè  s’entengui millor. Intentaré explicar el que portem a plenari.  

En primer lloc una despesa per una compra que s’ha fet, d’armilles antitall i antibales per la 

policia de 14.485 € que els traiem del romanent de tresoreria per a despeses generals que vam 

tenir un cop es va tancar el pressupost de 2014 i per tant destinem aquesta quantitat a la 
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compra d’aquest material.  

També i en aquest cas ho traiem de la partida que ja vam deixar al pressupost d’inversions 

generals, s’han adquirit uns desfibril·ladors per la casa i el cost d’aquests, que són  4.900 € els 

traiem d’aquesta partida que ja teníem destinada a inversions generals. 

I finalment aquesta reclassificació que és un projecte que està classificat a capítol II i hauria de 

ser capítol IV i l’únic que hem de fer és canviar-li el compte comptable. No varia l’import. 

Recordem que capítol II són despeses i capítol IV subvencions. Això és tot. 

 

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

Estem d’acord amb totes les modificacions de crèdits i sobretot animem a seguir treballant en 

aquest municipi cardioprotegit que ara comencem.  

 

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

Estem molt satisfets que hàgiu decidit comprar desfibril·ladors, una cosa que portàvem al 

nostre programa electoral les passades municipals ja que crèiem que teníem una mancança 

greu en aquet sentit. Sobretot als pavellons esportius. Res a dir. Votarem  a favor.  

 

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

 No sé si ho portàvem al nostre programa electoral o no, però hi estem d’acord. 

 

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

Estem totalment d’acord, però voldríem saber quan són i on estaran ubicats i si amb aquesta 

compra hi va la formació pertinent a la gent que és el més important, tenir la formació 

adequada. 

 

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

A mi m’agraden més els aparells de cardioprotecció i i els projectes d’investigació que les 

armilles antibales, tot i que s’ha de reconèixer que segur que són necessaris per la policia. En 

aquest sentit endavant amb tot això . 

Pel que fa al projecte d’investigació ens agradaria que se’ns vagi informant i algun dia se’ns 

expliquin exactament el detall d’aquest projecte  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, doncs un dia, amb calma, explicarem tot aquest  projecte . 
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Referent als desfibril·ladors, cal dir que són dos, que es col·locaran en els dos pavellons del 

nostre municipi, a Can Violí i a Can Noguera. A les piscines municipals ja hi havia, aquí 

també, a les dependències municipals i al teatre també n’hi havia. És a dir que ja havíem 

avançat en ser un municipi cardioprotegit. Ara fem aquest pas més amb els pavellons . Tenim 

personal format i seguirem formant al personal per tal que sàpiguen fer anar els 

desfibril·ladors.   

 

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

 La pregunta era si amb la compra van 8 cursos o no. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Vuit cursos?. Vuit concretament?. 

 

Segueix el Sr. Oliveras: 

No, vuit cursos no. Normalment amb la compra d’un desfibril·lador, pots obtenir  la formació 

de 8 persones, que és lògic i volia saber si era aquest el  cas o no. És una de les coses que es 

podria exigir a l’empresa.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Ara mateix no tenim la seguretat que això sigui així, però ja ho preguntarem al tècnic de salut 

 per tal de poder-lo informar de manera segura. Penso que alguna cosa de formació ha de ser, 

perquè és obligatori, no?. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

10. Modificacions pressupostàries, mitjançant transferències de crèdit  

 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 2015.31 

 

Vist l’informe de la intervenció donant conformitat a la proposta. 
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Atès al que es preveuen els articles 169, 170, 171, 177 i 179 del text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 12 de les bases 

d'execució per a l'exercici 2015. 

 

Atès l’article 5 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, els quals 

preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant sigui aprovat pel 

Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 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 transferències de crèdit per import de 2.350,00 euros de la forma 

següent: 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: €) 

 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 
consignació 

- 2015.100.49100.48000 ALP.OAMC.Aportació 2.350,00 

  Total transferències positives de crèdits 2.350,00 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa (unitat monetària: €) 
 

Projecte 
despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta de 
baixa 

- 2015.301.93200.22708 HIS.DIBA.ORGT.Tributs S.Recaptació 2.350,00 

  Total transferències negatives de crèdits 2.350,00 

 

  

Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze dies 

hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis i edictes de la Casa 

Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més oportú. 

 

INTERVENCIONS  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Ara, en aquest punt, en lloc de tenir un municipi més cardioprotegit, tindrem un Organisme 

autònom més fresquet si aprovem el següent punt de l’ordre del dia, perquè bàsicament el que 

fem és això. És adir degut a que s’havia de reparar l’aire condicionat de l’organisme autònom 

dels mitjans de comunicació i no teníem partida específica, recordem que l’OAMC té les 

quatre partides bàsiques i es financen a través de transferències de l’ajuntament . El que fem és 

finançar aquesta despesa perquè es pugui arreglar l’aire condicionat i si recorden ho traiem de 

la condonació que ens va fer l’Organisme de Gestió Tributària (OGT), de la part que ens 

cobren en voluntària , d’aquí és d’on traiem aquests 2.350 € per arranjar l’aire condicionat de 

l’OAMC: 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

11. Aprovació del Compte General. Exercici 2014 

 

Antecedents 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general d’aquesta entitat local i del 

seu organisme autònom. 

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 

patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i 

annexos. 

 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual 

exercici. 
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014, s’han sotmès a l’informe de la Comissió 

Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable de data 29 de juliol de 2015. 

 

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 31 de 

juliol de 2015, edicte CVE-Núm. de registre: 022015019877, i al tauler d’anuncis i edictes de la 

Corporació, durant quinze dies i que durant els quals i vuit dies més no s’hi ha formulat reclamacions, 

al·legacions ni observacions. 

 

Fonaments de dret 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 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, la instrucció de comptabilitat per a 

l’administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 

 

l’Alcaldia-Presidència PROPOSA al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, de 

l’Ajuntament de la Garriga i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, integrats pels 

següents documents comptables, juntament amb la memòria que completa, amplia i comenta la 

informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de 

liquidació del pressupost: 

 
Document Ajuntament OA Mitjans de Comunicació 
Balanç de Situació a 31.12.2014   
Total actiu  61.410.491,43 € 164.478,15 € 
Total passiu 61.410.491,43 € 164.478,15 € 
Compte de resultat econòmic patrimonial a 31.12.2014 +2.139.399,76 € +20.668,61 € 
Liquidació del pressupost a 31.12.2014   
Drets pendents de cobrament 4.581.790,62 € 44.771,79 € 
Obligacions pendents de pagament  1.857.714,61 € 9.508,16 € 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.549.951,30 € 128.116,05 € 
Resultat pressupostari a ajustat  1.357.307,43 € 20.610,13 € 

  

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:  

 

• Les actes d’arqueigs de les existències en caixa a fi d’exercici de l’Ajuntament i de l’Organisme 

Autònom dels Mitjans de Comunicació;  
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• Les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor 

de l’Ajuntament  i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, a fi d’exercici, agrupats 

per nom o raó social de l’entitat financera, adjuntant el corresponent estat de conciliació, autoritzat 

per la Intervenció, com a òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat. 

 

• Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

 

Tercer. Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i a la Direcció General de l’Administració 

Local, els estats i comptes anuals que integren el Compte General de l’Ajuntament i de l’Organisme 

Autònom de Mitjans de Comunicació, d’acord amb el que determinen els articles esmentats a la part 

expositiva. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Un cop hem tancat el pressupost del 2014, un dels passos formals que s’han de fer és elaborar  

compte general de l’ajuntament i de l’Organisme Autònom on el que es fa és aprovar el balanç 

de resultats i l’estat de tresoreria. 

Això en el seu moment ja es va sotmetre a l’aprovació de la comissió especial de comptes , va 

haver-hi un dictamen favorable. A partir d’aquí els terminis ens defineixen que ha de tenir una 

exposició pública, sinó recordo malament de 15 dies  i 8 dies més si no hi ha reclamacions . Si 

no hi ha reclamacions es porta a ple i això és el que fem avui. 

No ho repassarem tot perquè són molts números, però les grans xifres de l’ajuntament ens 

diuen que el balanç de la situació de l’ajuntament a 31 de desembre de 2014 són 61.410.000€ . 

De l’OAMC, 164.478 €. El resultat econòmic patrimonial a 31 de desembre de l’ajuntament 

són 2.139.000 € , el de l’OAMC 20.068€ . El resultat ajustat pressupostari de l’ajuntament  és 

d’ 1.357.000€, de l’organisme 20.610€ i finalment el romanent de tresoreria per despeses 

generals de l’ajuntament són 2.549.000€ i 128.000€ per part de l’OAMC. 

 

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

Ens abstindrem en l’aprovació del Compte General de l’exercici 2014 ja que no formàvem part 

de la Comissió Especial de Comptes, evidentment perquè no estàvem al consistori. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir. Votarem a favor. 

 

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

 També votarem a favor.  

 

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

Votaré a favor. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sra. Dachs a la Comissió especial de comptes no van venir?. És la que vam fer al mes de 

juliol. El que passa és que era de l’exercici anterior. És a dir si van assistir a la CEC, però no 

van estar durant l’exercici 2014 per poder estar d’acord amb aquest punt.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 1 C’s, 1 SI-Solidaritat, 1PSC-

CP i 1 ICV-EUiA-E),  i 2 abstencions (C.U.P-PA), dels 17 membres essent 17 els de dret i de fet de la 

Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

12. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de les línies fonamentals 

del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2016 

 

Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 7 d’agost de 2015, del tenor literal següent: 

 

“Antecedents 

 

Primer. El Ple de l’ajuntament en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2015 va prendre l’acord de 

ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig 

termini per al període 2016-2018. 

 



 

p.o. 30/09/2015 
 

74 

Segon. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcaldia-Presidència va sol·licitar 

informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies 

fonamentals del pressupost de l’exercici 2016. 

 

Tercer. En data 7 d’agost de 2015, la Intervenció municipal va emetre informe sobre les línies 

fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia-Presidència. 

 

Fonaments jurídics 

 

Primer. L’article 27.2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que 

contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa 

europea. 

 

Segon. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes a la llei orgànica  2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen l'obligació de 

remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 

d'octubre de cada any:  

 

• Les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers. 

• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 

• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies 

fonamentals del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a 

les normes del Sistema Europeu de Comptes.  

• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la 

despesa i del límit del deute. 

 

Tercer. L’article 13.2 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de l’1 

d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que 

han de contenir, almenys la següent informació: 
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• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures 

d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 

informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 

sistema europeu de comptes.  

 

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a 

la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

 

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves 

evolucions respecte a l'exercici precedent.  

 

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

 

Quart. L'article 4.1 de l'esmentada ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 

financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 

funcions. 

 

En virtut de l'article 168 del reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós 

de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 21.1s) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local,  

 

RESOLC 

 

Primer. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

 
  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2016 
Capítol 1 7.780.000,00 
Capítol 2 120.000,00 
Capítol 3 3.308.000,00 
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Capítol 4 3.729.000,00 
Capítol 5 65.000,00 
Ingressos corrents  15.002.000,00 
Capítol 6 0,00 
Capítol 7 698.000,00 
Ingressos de capital 698.000,00 
Capítol 8 0,00 
Capítol 9 0,00 
Ingressos financers 0,00 
INGRESSOS 
TOTALS  15.700.000,00 
    
DESPESES 2016 
Capítol 1 7.100.000,00 
Capítol 2 6.294.000,00 
Capítol 3 60.000,00 
Capítol 4 696.000,00 
Despeses corrents  14.150.000,00 
Capítol 5 0,00 
Fons de 
contingència 0,00 
Capítol 6 700.000,00 
Capítol 7 0,00 
Despeses de capital 700.000,00 
Capítol 8 0,00 
Capítol 9 850.000,00 
Despeses financeres 850.000,00 
DESPESES TOTALS  15.700.000,00 

 
Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016: 
 

a) Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute. 

 
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l’exercici 2015 són les 
següents: 
  

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2015-2016 2016 
Capítol 1 7.780.000,00 0,00% 7.780.000,00 
Capítol 2 118.000,00 1,69% 120.000,00 
Capítol 3 3.217.342,71 2,82% 3.308.000,00 
Capítol 4 3.856.575,85 -3,31% 3.729.000,00 
Capítol 5 138.234,43 -52,98% 65.000,00 
Ingressos corrents  15.110.152,99 -0,72% 15.002.000,00 
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Capítol 6 0,00   0,00 
Capítol 7 411.000,40 69,83% 698.000,00 
Ingressos de capital 411.000,40 69,83% 698.000,00 
Capítol 8 0,00   0,00 
Capítol 9 0,00   0,00 
Ingressos financers 0,00   0,00 
INGRESSOS TOTALS  15.521.153,39 1,15% 15.700.000,00 

        
DESPESES 2015 2015-2016 2016 
Capítol 1 6.710.403,48 5,81% 7.100.000,00 
Capítol 2 6.278.856,57 0,24% 6.294.000,00 
Capítol 3 69.912,92 -14,18% 60.000,00 
Capítol 4 776.522,07 -10,37% 696.000,00 
Despeses corrents  13.835.695,04 2,27% 14.150.000,00 
Capítol 5     0,00 
Fons de contingència     0,00 
Capítol 6 690.788,52 1,33% 700.000,00 
Capítol 7 0,00   0,00 
Despeses de capital 690.788,52 1,33% 700.000,00 
Capítol 8     0,00 
Capítol 9 994.669,83 -14,54% 850.000,00 
Despeses financeres 994.669,83 -14,54% 850.000,00 
DESPESES TOTALS  15.521.153,39 1,15% 15.700.000,00 

 

Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui. 

 

Quart. Encarregar a la Intervenció municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació 

previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, davant 

meu el Secretari, que en dona fe.” 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona nit de nou. En aquest punt de l’ordre del dia, com encara hem de fer cas al Ministerio de 

Hacienda i no sé que més del Sr. Montoro, que en el seu moment ens va obligar a aprovar un 

pla de 3 anys i ara aquest ens obliga a presentar les línies fonamental pel pressupost del 2016 
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que en definitiva és una obligació, un procés que hem de fer. No ens obliga a res, perquè en el 

seu moment farem el pressupost del 2016 i allà serà el moment de definir els detalls i el que 

volem com a ajuntament pel pressupost de l’any vinent. Però això ho hem de complir i l’hem 

de presentar i per tant aquí el que hem fet és fer una projecció, diguem-ho així, del que tenim 

al 2015 amb les grans partides cap el 2016 , sense incloure-hi cap tipus d’ingrés, cap tipus de 

despesa de valoració política, sinó que diríem és una projecció lineal de les despeses que avui 

tenim al pressupost, simplement per complir amb aquest tràmit.  

Evidentment ja que ho hem de fer, ho fem bé i hem contemplat el compliment de l’estabilitat 

pressupostària, de la regla de despesa, de l’equilibri pressupostari, de l’objectiu del deute , etc. 

Donat que no seria gaire intel·ligent presentar-ho incomplint això perquè tot i que no té cap 

transcendència en el pressupost, si que ens diran alguna cosa des d’allà, de que no ho estem 

fent bé.  

 

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

Estem d’acord, però trobàvem a faltar aquest detall, però si en un futur podem tenir 

l’expedient complert millor. De cara a l’aprovació de pressupostos estaria bé tenir-ho per 

partides, en fi més complet.  

 

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

 Esperem que arribi el moment de fer el pressupost i mentrestant donarem sortida a això.   

 

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

 Jo no soy futurologo, per tant votarem a favor. 

 

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

Com hi haurà feina en el pressupost i després si que haurem de mirar moltes dades, com cada 

any, aprofitem per demanar que ho fem de forma molt participativa. Hem tingut anys diferents 

durant la legislatura, amb moments en què crec que s’ha fet raonablement bé i moments en 

què no s’ha fet tant bé o hem anat més a última hora i el que volem és que ja que comencem 

una nova legislatura es faci amb prou temps com perquè puguem estudiar correctament i 

puguem dir la nostra, fer al·legacions i parlar-ne i puguem fer propostes. Esperem que sigui 

així.    

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 En prenem nota.  

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

 

13. Declaració amb motiu dels 70 anys del bombardeig d’Hiroshima i Nagasaki.  

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que el proper mes d’agost, farà 70 anys del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima 

i Nagasaki que va provocar la mort de més de 240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la 

pràctica destrucció de les dues ciutats. 

 

Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista nuclear durant la qual es van fer més 

de 2.000 proves i assajos — sovint amb el desconeixement de la població afectada—, que van causar 

greus problemes de salut i impactes ambientals considerables. 

 

Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món 

continua disposant de 15.850 armes nuclears, més potents i letals que les de fa 70 anys. 

 

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i dels pobles. És urgent, de 

la mateixa manera que s’ha fet amb altres armes de destrucció massiva —les biològiques i les 

químiques— que el món adopti un tractat de prohibició de les armes nuclears.  

 

La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), liderada per Hiroshima i Nagasaki, 

aplega més de 6.700 municipis de 160 països d’arreu del món que treballen per assolir un món en pau 

lliure d’armes nuclears. 

 

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

 

ACORDS: 
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Primer Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i familiars afectats per l’impacte de les 

armes nuclears. 

 

Segon. Reclamar als estats de tot el món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el 

desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes per avançar cap al seu assoliment.  

 

Tercer. Donar suport a la iniciativa de la societat civil internacional, aplegada en campanyes com 

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) que, amb el suport de molts governs, 

han iniciat un procés diplomàtic per alertar del profund impacte humanitari de les armes nuclears i 

reclamar l’adopció d’un tractat mundial de prohibició d’aquest armament. 

 

Quart. Demanar al govern de estat espanyol que se situï entre aquells estats que avui, al món, 

treballen activament per la fi de les armes nuclears, i el compromís ferm d’abandonar el comerç 

internacional d’armes.  

 

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

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Aquest any ha fet 70 anys del bombardeig sobre Hiroshima i Nagasaki i a part de llegir el 

manifest volia afegir que tenim una exposició al nostre poble fins el 18 d’octubre, a la Torre 

del Fanal en els horaris d’obertura, tothom pot anar a veure-la. 

Llegiré només els acords, però m’agradaria dir que actualment al món encara hi ha més de 

15.000 bombes nuclears escampades i que això ens hauria de fer recapacitar a tots que per 

molt que vulguem i lluitem per la pau, hi ha molta gent que guanya diners i volen que aquestes 

bombes hi siguin. Per tant hem de continuar lluitant perquè realment aquesta gent deixi de 

fabricar aquestes bombes.  

 

La Sra. Grau llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. Jo crec que aquesta declaració ja ho diu tot, però si cada un dels grups 

municipals vol fer una afirmació ho pot fer. 
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Per la nostra part senzillament dir que aquest agost ha fet 70 anys dels bombardejos amb 

armes nuclears d’Hiroshima i Nagasaki, però sembla que sigui avui. Aquest debat està més 

obert que mai amb el comerç d’armes, amb les guerres.... És a dir ens cal encara fer molta 

feina i per tant penso que el fet que els ajuntaments en parlem i prenguem consciència 

d’aquests fets és important i que treballem per tal de preservar la memòria de tots aquests fets 

en els nostres conciutadans. Hem de treballar per construir un futur de pau entre tots plegats.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Només un apunt perquè aquesta declaració ja explica molt clarament quina és la situació real 

en el món. Realment hi ha una indústria de l’armament nuclear molt activa i a nosaltres des de 

la nostra posició local ens és molt difícil lluitar-hi, però no ens és gens difícil poder donar a 

conèixer què passa quan aquesta indústria d’activa.  

Realment l’exposició que des de l’ajuntament s’està preparant dins d’aquesta campanya per la 

Pau que aquesta tardor treballem, l’exposició que hi ha a la Torre del Fanal és realment molt 

interessant, és molt “frapant” i ens pot donar moltes eines per poder donar a totes les persones 

que entenen que això  pot ser  una guerra molt llunyana pel nostre poble, que no, que és una 

realitat latent que és realment molt crua i molt dolorosa quan s’activa.  

Aquesta exposició, aquesta feina que s’està fent a nivell local pot ajudar a difondre la màxima 

informació possible per lluitar-hi amb fermesa en contra. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

 A partir de dos quarts de nou em toca parlar a mi.  

 Bona nit a tothom. Res a dir, hi estem d’acord i celebrem i donem suport a qualsevol tasca de 

sensibilització del perill i memòria de les atrocitats que provoquen les armes nuclears. Només 

recordar que durant molts anys l’amenaça nuclear, ara pot semblar més oblidada per la llunyania 

en el temps, per aquests 70 anys que fa d’Hiroshima i Nagasaki, però va ser una psicosi bastant 

real al llarg de la guerra freda i va haver episodis en què va anar d’un pèl.  Ens agradaria 

emplaçar-nos, tots plegats, a iniciatives semblants  més enllà de l’amenaça nuclear, que és la 

més greu  per`hi ha altres armes que avui dia maten efectivament arreu del món.  

 

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

Poca cosa més a afegir, jo crec que la declaració ja ho diu molt clar, les paraules de la Sra. 

Marrodán també, les del Sr. Prims també. Res a dir. Votarem a favor.  

 



 

p.o. 30/09/2015 
 

82 

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

Es pot afegir poc a la declaració institucional el que passa també és que hem de ser conscients 

que Espanya és un dels països que més indústria armamentística té i exporta moltes armes . 

Penso que està a l’abast de molta gent acabar amb aquesta indústria que l’únic que vol és 

captar víctimes. 

 

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

No afegirem res més. 

 

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

Com ja s’ha comentat hi ha l’exposició a la Torre del Fanal. Jo hi vaig anar el dia de la 

inauguració amb la meva filla gran i volia fer un comentari en clau personal, perquè em va 

semblar molt revelador. Jo anava bastant conscienciat sobre aquest tema, és un tema que tots 

tenim molt al cap i la meva filla em va posar la vergonya al cos perquè no havia sentit a parlar 

mai del tema!. Des d’aquell dia i com tenia complexe de mal pare, de no haver explicat aquest 

tema tan “frapant” em vaig dedicar a sondejar els seus companys de classe i només n’hi havia 

un a qui li sonava una mica. Són aquelles coses que com no són d’actualitat, no surten als 

telediaris ha d’haver una ocasió com aquesta perquè les tornem a parlar. Perquè segurament no 

estan ni a la programació del que estudien a les escoles i per tant es pot arribar a 6è de 

primària sense  haver sentit a parlar d’una atrocitat d’aquests tipus, la qual cosa posa més en 

rellevància que cal aprofitar aquests esdeveniments per recordar el que va passar.  

En aquest sentit vull convidar a tothom a què   vagi a veure l’exposició, que està bé i a més a 

més crec que d’una manera o d’un altra a nivell de les escoles s’hauria d’intentar que passessin 

a veure-ho.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies a tots i recordin que l’ajuntament de la Garriga formem part de l’Associació 

Mayors for Peace que treballen per la pau i concretament l’any  passat varem ser pioners, 

conjuntament amb l’ajuntament de Granollers, l’ajuntament de Figueres, és a dir amb altres 

ajuntaments de municipis bombardejats, per crear l’associació catalana d’alcaldes i alcaldesses 

per la pau i per tant en aquest sentit el compromís d’aquest ajuntament en seguir endavant i 

amb coratge que tots i totes els regidors i regidores donin recolzament a aquestes accions.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 



 

p.o. 30/09/2015 
 

83 

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. 

 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Institucionalment quan es va fer l’ordre del dia del ple es va acordar posar la moció que s’ha 

pactat entre diferents entitats i les entitats municipalistes del nostre país. En aquest cas es va 

pactar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, L’Associació Catalana de 

Municipis, la Federació de Municipis i Comarques amb entitats que estan treballant en temes 

de refugiats.  

Paral·lelament a  aquesta moció que s’havia posat dins l’ordre del dia del ple, els regidors de la 

C.U.P van presentar una moció, alternativa a aquest text, que s’havia consensuat des de les 

entitats municipalistes . Des de l’equip de govern varem considerar que calia poder fer un 

esforç i plantejar als regidors de la C.U.P la possibilitat de consensuar un text únic en el que  

tots ens sentíssim còmodes i representats per tal que en un tema tan important com el que ens 

ocupa, hi pogués haver unanimitat de la totalitat de regidors/res de l’ajuntament de la Garriga. 

En aquest sentit vull agrair l’esforç que, per part del grup de la C:U.P, han fet per tal de poder 

arribar a aquest consens.   

Les dues mocions han quedat fusionades en una i si els sembla podríem procedir a la lectura 

de la mateixa, encara que és llarga però valdria la pena fer un recordatori, si més no dels 

acords que prendríem des del plenari de l’ajuntament de la Garriga.  

 

14. Moció institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats 

a la mediterrània. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

 

El món local manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint 

lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes. 

 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 

2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat 

provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit 

mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers mesos.       
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Es fa palès, doncs, que la guerra de Síria està provocant la pitjor catàstrofe humanitària des de la 

Segona Guerra Mundial. Aquest conflicte bèl·lic ja ha provocat que hi hagi 4 milions de refugiats 

sirians (i 7,6 milions de persones desplaçades internes), el contingent de persones refugiades més gran 

del món. D’aquests, 1,2 milions es troben en camps de refugiats al Líban; 1.800.000 a Turquia; 

630.000 a Jordània; 250.000 a l’Iraq; 135.000 a Egipte.   

 

Tanmateix el clam dels números, la resposta de la UE a la crisi de les persones  refugiades ha estat fins 

ara insuficient i ineficient: els 28 estats membres de la UE només han rebut 24.793 persones 

refugiades, i de fet en quantitats molt desiguals; mentre Alemanya n’acull 20.000, França n’acull 

1.000 i estat espanyol només 130.   

 

És, doncs, absolutament urgent i necessari abordar aquesta problemàtica de manera coordinada i 

solidària en l’àmbit de la UE, superant les limitacions de propostes com les d’assignar i redistribuir 

persones refugiades en quotes obligatòries per països malgrat que el deure de la UE és protegir les 

persones que ho necessiten, com així ho estableix la seva Carta de drets fonamentals i la Convenció de 

Ginebra de 1951 relativa a l'estatus de refugiats.  

 

D’altra banda, la crua realitat és que guerra a Síria sembla lluny d’arribar al final i la situació als 

camps de refugiats de la regió és precària. Per tant, la qüestió no és si cada dia més i més refugiats 

entraran a la UE, sinó com ho faran; il·legalment i sota els tentacles de les màfies o de manera 

regulada i humana.   

 

El passat juliol l’agència de Nacions Unides per als refugiats ja va demanar als governs europeus que 

fessin més per ajudar als refugiats sirians a entrar a Europa sota condicions legals i segures. 

 

Cal recordar que les persones refugiades no abandonen casa seva per pròpia voluntat, sinó per fugir de 

situacions desesperades d’extrema crueltat, violència i violació sistemàtica dels drets humans, com 

s’està produint a Síria des de fa temps i amb una intensitat extrema. Hi ha per tant una raó humanitària 

evident per acollir una part d’aquest col·lectiu a les nostres societats. 

 

En aquest sentit, cal aprofitar el bagatge i la implantació del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, que té oberta des de l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per 

la guerra civil a Síria.   



 

p.o. 30/09/2015 
 

85 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que 

destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 

Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels 

esforços dels ajuntaments i d’altres administracions catalanes, en els casos d’actuacions en situació 

d’emergència i especialment en la post emergència i reconstrucció.  

 

És, doncs, des d’aquesta operativa consolidada que l’Ajuntament de la Garriga, al costat dels 

ajuntaments de la província i amb la seva ciutat capital al capdavant com a seu del Secretariat de la 

Unió per la Mediterrània, vol implicar-se plenament en l’assoliment dels objectius de la iniciativa 

“Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània” i col·laborar en fer de la conca mediterrània un àmbit 

de diàleg, intercanvi i cooperació que garanteixi la pau, l'estabilitat i la prosperitat.    

 

Davant la situació explicada i per tots coneguda,   

 

� Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina 

que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.  

 

� Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de 

persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.  

 

� Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, 

tots dos signats i ratificats per estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i 

garantir els drets que aquest estatut preveu.  

 

� Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una 

Xarxa de Municipis Acollidors.  

 

� Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 

places d'acollida.  

 

� Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de 

persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu 

vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.  
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� Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta 

a la situació de les persones refugiades.  

 

En conseqüència i per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de la Garriga adopta els acords següents:  

 

Primer. Instar al Govern espanyol a:  

 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i 

integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions 

municipals per a la gestió descentralitzada.  

 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la 

qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.  

 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 

sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.  

 

• Facilitar l’empadronament de les persones refugiades que arribin a la Garriga obligades a 

marxar dels seus països, també per motius econòmics, i garantir-ne els serveis bàsics. 

 

• Exigir als organismes responsables de la tramitació dels expedients de petició d’asil a resoldre 

amb celeritat els que estan en curs.  

 

• Traslladar a la Comissió Europea i al Consell de la UE la necessitat d’emprendre mesures 

urgents per una implementació efectiva del dret d’asil i per posar en pràctica un autèntic 

sistema europeu comú d’asil que impliqui solidàriament tots els estats membres i que prioritzi 

les raons humanitàries.  

 

Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a:  
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• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 

aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el 

desplegament.  

 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 

especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a 

les persones sol·licitants.  

 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.  

 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones 

refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa 

e indirecta, garantint els drets de totes les persones 

 

Tercer. Comprometre l’Ajuntament de la Garriga en:  

 

• Facilitar l’elaboració, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d’acollida 

municipals (o comarcals) per incorpora-hi l’asil 

 

• Engegar i garantir polítiques de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.  

 

• Sumar conjuntament a la resta d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona en el 

desenvolupament de les seves accions respecte la creació d’una Xarxa Catalana de ciutats 

refugi. 

 

� Instar al Fons Català de Cooperació al desenvolupament a coordinar aquesta xarxa i a 

desenvolupar el projecte d’acolliment a totes les persones desplaçades per la guerra.  

 

� Aprofitar els recursos i treballar de manera coordinada amb el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament per a que, en col·laboració amb les entitats que treballen la problemàtica, 

pugui desenvolupar la seva feina d’acollir les famílies desplaçades i garantir la seva correcta 

atenció amb els professionals adients.  
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Quart. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a les reunions en matèria de refugi, 

celebrades a la seu del Fons Català amb la participació d’ajuntaments i administracions locals 

supramunicipals. Aquestes són:   

 

• Assistència en les rutes de fugida  

• Suport als municipis de la ruta  

• Planificació i gestió de l’acollida   

• Acollida a Catalunya  

• Educació per al desenvolupament a Catalunya respecte a les poblacions de refugiats   

 

Cinquè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a 

través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes , per tal de tenir una veu 

conjunta que faci interlocució amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de estat espanyol.  

 

Sisè. Fer arribar aquest acord al Consell de Cooperació Municipal de la Garriga, al Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 

de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de Estat Espanyol. 

 

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

 

INTERVENCIONS 

 Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Penso que el que podríem exposar per part del nostre grup està clarament reflectit a la moció, 

ens sentim plenament còmodes amb el text i ens donem plenament per identificats.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Sense ànim de fer demagògia en un tema com aquest, però si que des del nostre grup d'Acord -

ERC, aprofitem la presentació d'aquesta moció per fer una denúncia pública del que entenem 

com a gran hipocresia europea i espanyola. 

L'anomenat drama dels refugiats el podríem qualificar com la vergonyant i prepotent actitud 

de la Unió Europea i dels Estats que la conformen, que permeten els conflictes, en algun cas 

els fomenten, i després discuteixen per quotes. 

Però ara cal donar resposta a aquest drama que hem generat nosaltres mateixos i ho hem de fer 

des de baix, una altra vegada, apel·lant a la solidaritat dels que no hem pres cap decisió però 
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ens sentim avergonyits dels qui les prenen. 

Perquè l'èxode seguirà malauradament i perquè l'Estat espanyol continuarà en la seva política 

de regateig de xifres, amb un paper internacional que és llastimós. 

Nosaltres som país d'acollida. I ara més que mai hem de tornar a dir que aquest és un motiu 

més per exigir als nostres representants una ràpida desconnexió d'Espanya. Ens fa vergonya 

pertànyer a un Estat que també tracta així aquests temes. Volem un país nou per tenir les eines 

solidàries que triem i per canalitzar l'onada de solidaritat que aquestes situacions generen al 

nostre país: des dels ajuntaments, entitats, institucions diverses i particulars.  

A més, el nostre partit, ERC, no oblida que ara fa poc més de 75 anys molts dels nostres van 

ser també refugiats i van ser acollits quan van haver de fugir per motius polítics'. 

 Per tot plegat votarem a favor d'aquesta moció. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Com és fàcil d’endenvinar no és la nostra moció ideal, hem arribar a un punt d’acord i creiem 

que per responsabilitat potser era millor arribar a consensuar un terme mig i anar tots a una en 

un tema tant sensible. Tanmateix, mantenim no una discrepància en això, sinó de fons, si en com 

s’ha enfocat tota la qüestió. Aquesta hipocresia que citava la Sra. Castellà és certa. Aquesta 

anàlisis la compartim. A part de regatejar xifres de refugiats, l’Estat Espanyol també té tanques 

amb ganivetes al nord de l’Àfrica, a Melilla. 

A partir d’aquí nosaltres volíem fer incidència en aquesta categorització entre refugiats i 

immigrants, aquestes diferents categories. Ja ho vaig exposar  al Consell de Cooperació i no sé si 

val la pena que m’estengui més, suposo que s’entén que tothom fuig del seu país per necessitat, 

tant si l’empaita una bala o si l’empaita la gana. Aquest és un plantejament d’enfocament de 

fons que a nosaltres, d’entrada, en fa no acollir-nos a això.  

De tota maner valorem molt positivament qualsevol iniciativa que es tiri endavant en aquests 

termes . És millor fer qualsevol pas que no fer cap pas i aquí hi ha uns quants passos detallats 

que són importants i en principi res més, votarem a favor, òbviament.  

 

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

Vagi per endavant que nosaltres votarem a favor . Voldria aprofitar la intervenció de la Sra. 

Castellà per dir que una cosa és el que faci l’Estat, però jo crec que de solidaritat a la resta 

d’Espanya n’hi ha, n’hi ha a cabassos. Parlar que ens hem de desconnectar perquè sembla ser 

que ni a Sevilla, ni a Granada, ni a Madrid, ni a Toledo, ni a Zamora siguin solidaris a mi em 

causa estupor. Una cosa és el que faci aquest govern i l’altra cosa és considerar que la resta 
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d’Espanya no són solidaris. Crec que a la resta de l’Estat hi ha moltes associacions que estan 

per l’acolliment de refugiats, d’immigrants, que venen per motius econòmics, com diria el Sr. 

Prims, per la gana, per ... Jo crec que n’hi ha casos. Vostès aprofiten com sempre que el 

Pisuerga pasa por Valladolid  per anar ficant la cullerada del tema sobiranista.  

Dit això volia comentar que hi ha un punt de la moció que parla de facilitar l’empadronament 

de les persones refugiades que arriben a la Garriga . Jo recordo fa 5 anys, al 2010 a Vic quan 

el Sr. Vila d’Abadal va instar l’Estat a que es pronunciés sobre què passava si no 

empadronaven, l’abogacia de l’Estat li va dir que un ajuntament està obligat a empadronar. Per 

tant jo penso que aquesta facilitat ja existeix si no ha canviat res, que ara mateix, amb el cor a 

la mà, ho ignoro, però crec que com a ajuntament estem obligats a empadronar. Això no vol 

dir que li donen estatus legal, perquè l’ajuntament el que únicament fa és el recompte. Per tant 

penso que aquesta facilitat existeix i òbviament quan t’empadrones tens els servies bàsics. 

Avui mateix tens dret a escolarització, targeta sanitària, etc. Voldria que m’aclariu aquest 

punt. Per la resta votarem a favor.  

 

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

No voldríem que els discursos es polititzessin en un tema tan cabdal com aquest, ni per una 

banda, ni per una altra. Per nosaltres és una declaració institucional, s’ha arribat a un acord, 

crec que és una gran moció com a declaració institucional i nosaltres sense afegir res més, 

perquè no volem desviar els temes, hi votarem a favor.  

 

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

Estic plenament d’acord amb la moció i em sento  igual d’avergonyit que la Sra. Castellà i 

sorprès  amb el que s’ha dit de polititzar. Polititzar només ho fa un, que pel que es veu o no 

entenc el que han dit o no ha escoltat. En cap cas s’ha parlat ni amb to sobiranista, ni s’ha dit 

que a la  resta d’Espanya no hi hagi solidaritat. Això només ho ha entès vostè Sr. Guillén. Ella 

parlava del govern i prou. 

 

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

Agraïm a la C.U.P que hagi presentat l’altra moció perquè ha millorat molt el text i també que 

hagin acceptat arribar al consens i en aquest sentit agrair a l’equip de govern haver-ho fet.  

Crec que ara tenim un text millor.  

Quan vaig veure que hi havia una altra moció me la vaig llegir amb calma i em sentia més 

identificat amb el text que proposaven els companys de la C.U.P. Em creava una certa 
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sensació de dir votaré als dos i ja està... però em sembla que s’ha fet un esforç en aquest sentit 

i per tant crec que ens hem de felicitar. És un bon comportament i el que importa al final és 

cedir i acabar fent un text encara que no sigui exactament el que tu volies. Penso que teniu raó 

en les dues consideracions que heu fet. 

Són important les declaracions, això que estem fent, declarar que nosaltres també ens afegim a 

aquesta xarxa de ciutats acollidores i això està molt bé. Ho havien de fer i ho havíem de fer bé, 

però ara ja hem de fer un pas més endavant, hem  de fer coses molt concretes ja!, des de demà. 

En aquest sentit aquí tenim un Consell Local de Cooperació que ha de tenir un paper 

important. Té dues feines urgents a fer, de les que ja varem parlar a la darrera convocatòria. 

Una és parlar de com resoldrem el tema de la vivenda quan tinguem gent en acollida aquí i per 

tant hem de pensar en les possibles opcions i anar donant-hi voltes, tenir idees i tocar tecles o 

tocar portes per poder tenir la vivenda suficient per quan ens arribi gent que calgui acollir al 

nostre poble. Aquest és un tema difícil, és un tema que caldrà parlar-ne. 

Després hi ha un altre tema que és més fàcil, però que també és urgent i que es pot fer ja, i és 

que cal fer (té molt a veure amb el 5è punt del 4art. punt) amb el tema de l’educació per al 

desenvolupament a Catalunya. És a dir preparar una petita campanya per treballar a les escoles 

i per anar treballant amb les famílies que hauran de tenir un paper molt actiu en l’acolliment. 

La majoria de la gent que vindrà seran famílies i per tant tindran nens i l’escola serà el seu 

primer punt de contacte i si som capaços de fer una petita campanya i aplicar-la ja , serà una 

cosa bona. Dues coses molt concretes que podem començar ja. 

Finalment i per acabar dir que això ho ha de fer el Consell Local de Cooperació, però  és 

veritat que és una eina que pot ser flexible i es pot donar entrada a què puguin participar altres 

persones, és una bona oportunitat per la participació de més gent. De  fet avui hi havia una 

trobada a la plaça, és el tercer dimecres que es fa, reivindicant tot això i hi ha molta gent a la 

que se la veu amb moltes ganes i amb molta empenta i molts d’ells amb coneixements i 

capacitats.  

Per tant podria ser que el Consell Local s’obrís a aquesta gent que té ganes de participar i no 

sap com fer-ho o fer una cosa que fan altres ajuntaments i és que (i no només va per aquest 

tema) les persones que participin  al Consell Local de Cooperació no siguin directament els 

regidors sinó igual que fem nosaltres en  la comissió del  nomenclàtor, que sigui una persona 

proposada per cada força política i per tant que en sàpiga més, entre altres coses, que els que ja 

estem aquí. Jo confesso que no sóc cap expert en cooperació, sóc una persona amb molta 

inquietud pels temes de cooperació, però no sóc un expert i per tant delegar això en gent que té 

moltes ganes i molta empenta m’ajudaria a fer la meva feina de regidor en altres àmbits. Ho 
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llenço aquí, i no només va per aquest tema sinó com una possibilitat a estudiar.  

 

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

Només vint segons per dir que dono la raó al Sr. Valiente, això no ho hem de polititzar, 

assumeixo la meva part de responsabilitat  i vint segons més per contestar al Sr. Oliveras.  

Quan jo entenc Estat Espanyol, els ajuntaments de l’Estat són Estat, són estructures d’estat. 

Un ajuntament com el nostre procurant com pot acollir refugiats, a mi em mereix tot tipus de 

respecte. Jo crec que si Acord hagués dit el govern Rajoy no tindria res a dir, jo no estic 

d’acord amb el govern Rajoy, però quan es diu estat, els ajuntaments són Estat, hi ha molts i 

molts, com el nostre, que estan en vies d’acollir refugiats, jo ho he entès així. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ens havien demanat un aclariment sobre el tema del padró. Ens demanaven què volia dir 

facilitar el padró, perquè és cert que s’ha d’empadronar a tothom, però en tot cas 

l’empadronament té uns requisits documentals que de vegades quan una persona arriba a casa 

nostra i no pot complir i li és  impossible empadronar-se. Facilitar l’empadronament vol dir 

això, facilitar tràmits i buscar alternatives a aquest protocol d’empadronament que requereix 

tot un seguit de documentació. Simplificar el tràmit. Per tant ens estem comprometent en 

aquets casos a simplificar el tràmit d’empadronament d’aquestes persones. 

  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la moció. 

 

 

15. Informes de l’alcaldia  

No hi ha informes per donar compte.  

 
 
16. Mocions  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Hi ha la voluntat de presentar una moció amb caràcter d’urgència i ho farem quan acabem de 
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debatre les mocions que ja estan presentades . Ja s’ha informat a totes les formacions 

polítiques aquest mig dia. La presentaríem conjuntament, perquè així ho han manifestat els 

grups municipals d’ACORD, de Solidaritat i de CiU.  És una moció de suport i de solidaritat 

amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i la exvicepresidenta Joana Ortega  

encausats pel Tribuna Superior de Justícia de Catalunya par la consulta al poble de Catalunya 

del 9 N.  

Haurem de votar la incorporació del procediment d’urgència d’entrada de la moció al Ple  per 

poder-la debatre després, però en tot cas si els hi sembla votarem la urgència quan haguem 

acabat de debatre les mocions que la resta de formacions polítiques havien presentat en temps 

i forma.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal 

de la C.U.P-PA. 

 

La Sra. Dachs llegeix la moció.  

 

Moció que presenta el grup municipal de la CUP demanant l'aturada de diversos plans urbanístics 

impulsats al Parc Natural del Montseny, i suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora 

per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) 

 

Atès que l’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, però fins l’abril de 2014 

la Diputació no va aprovar el Pla de Conservació per protegir el Parc, i que encara avui no compta 

amb un pressupost que permeti la seva protecció efectiva.  

 

Atès que el Montseny està qualificat com a reserva de la Biosfera per la UNESCO.  

 

Atès que la part del pressupost del Parc destinada a tasques de conservació, durant l’any 2013, no va 

arribar al 6% del pressupost total del Parc, mentre que, la major part del pressupost va servir per 

ampliar zones d’aparcament i infraestructures turístiques ubicades dins dels indrets més sensibles del 

Parc.  

 

Atès que la Garriga forma part del Parc Natural. 

 

1. Atès que la Diputació de Barcelona, que dirigeix l’Oficina del Parc Natural, ha finançat 87.000€ (a 
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més dels 226.000€ que aporta la Generalitat), la construcció d’una carretera que pretén travessar la 

zona més sensible i protegida del Parc (Zona de Reserva Natural), entre les Illes i Sant Marçal, un 

projecte que té per objectiu revaloritzar les propietats privades que connecta. 

2. Atès que l’any 2013, la Diputació va gastar 184.000€, per reduir a la meitat de la seva amplada la 

carretera militar que accedeix al Turó de l’Home i va tallar l’accés de vehicles (suposadament per 

impedir-ne la degradació), però enguany ha sufragat amb 149.000€ el projecte de construcció d’un 

nou edifici al cim del Turó de l’Home, un dels punts ecològicament més delicats del Parc. Atès 

que l’execució d’aquest projecte totalment innecessari, a més dels impactes que porta associats, 

comportaria la modificació de la normativa de protecció, continguda al Pla Especial de protecció 

del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, obrint la porta a modificacions 

urbanístiques posteriors d’impacte incalculable. Atès que aquest projecte suposa canvis físics i 

ambientals sobre el terreny protegit per la normativa continguda al Pla especial de protecció del 

medi natural i del paisatge del Parc del Montseny Reserva de la Biosfera. 

 

3. Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus convencional i de gran 

abast, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de Barcelona, l’objectiu aparent de la qual 

seria resoldre els problemes d’un equipament públic i dos negocis privats i que, a més, involucra 

la majoria de les masies habitades existents a la vall. Atès que en cas de ser necessària l’esmentada 

instal·lació, la seva dimensió hauria de ser ajustada a les necessitats reals. Atès que, en tot cas, les 

empreses i particulars que a dia d’avui llencen les seves aigües contaminades a la riera de Santa 

Fe, són responsables de la seva depuració prèvia. Atès que la CSM ha presentat una proposta per 

tal que sigui estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració i, que finalment, es tingui 

cura i control estrictes dels diners públics dedicats a aquest projecte i dels seus beneficiaris finals. 

 

4. Atès que, ni l'Ajuntament de Montseny, ni la Diputació, ni l’ACA, ni el Departament de Territori, 

han solucionat el problema que pateix el poble del Montseny, que segueix llençant les seves 

aigües residuals a la Tordera, malgrat les denúncies rebudes de particulars i d’entitats 

ambientalistes. 

 

5. Atès que la CSM ha aglutinat durant les darreres dècades la lluita en defensa del Montseny i que 

encapçala com a entitat ambientalista el treball de protecció del massís. Atès que la CSM ha 

presentat al·legacions i propostes alternatives amb l'objectiu d'aturar o modificar projectes en curs, 

altament nocius pel Parc Natural, en concret el projecte d'asfaltatge de la carretera que uneix les 

Illes i Sant Marçal, el de construcció del Servei Meteorològic de Catalunya al Turó de l'Home i el 
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de l'EDAR de Santa Fe. 

 

Per tots els motius exposats, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’aprovació dels següents 

 

Acords: 

 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d'Urbanisme per tal de garantir la màxima 

protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat d'acollir-se a la figura de pla especial 

urbanístic en la planificació, en el marc d'espais catalogats com a Parc Natural. 

2. Reclamar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que deixi de finançar amb 

diner públic infraestructures en benefici d'interessos privats i que obligui a la indústria turística a 

complir amb les obligacions de protecció mediambiental vigents. 

3. Reclamar a la Diputació de Barcelona i al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que 

prioritzi la despesa social i en protecció dels ecosistemes i la salut en benefici públic pel davant de 

projectes en benefici de privats i dels sectors turístic i de la construcció. 

4. Donar suport a les al·legacions als projectes urbanístics esmentats en aquesta moció presentades 

per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. 

5. Instar a la Diputació i a la Generalitat, en concordança amb l'estudi tècnic realitzat pel Parc 

Natural, a fer marxa enrere en l’informe favorable per a l'asfaltatge de la pista forestal existent des 

de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes. 

6. Instar al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte Centre de Referència de la 

Meteorologia a Catalunya (CRMC). 

7. Exigir el compliment de la normativa vigent i la construcció urgent d'una depuradora que doni 

servei al poble del Montseny. 

8. Reclamar a la Diputació de Barcelona que en el projecte de l'EDAR Santa Fe sigui estudiada la 

utilització de tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a disposar de 

depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte, o apliquin solucions 

específiques als seus abocaments amb aquestes tecnologies.  

9. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny i de Fogars de Montclús, a l'òrgan gestor del 

Parc, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de   

Catalunya, així com als ajuntaments de Sant Esteve de Palautordera i de Sant Celoni. 

INTERVENCIONS  

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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Sobretot volem destacar això: Pel que fa a la construcció d’una carretera que pretén travessar 

la zona més sensible i protegida del Parc (Zona de Reserva Natural), entre les Illes i Sant 

Marçal, destacar que s‘ha requalificat la zona com a hotelera, tot i que hi ha un informe que ho 

desaconsella.  

Parlen, també  d’aquest centre desmesurat de referència meteorològica de Catalunya (CRMC) 

que és més grandiloqüent del que hauria de ser i sobretot tenint en compte que el cim té 

ecosistema d’alta muntanya que als països catalans només hi és al Pirineu i en aquesta zona 

del Montseny i per tant no caldria fer-ho allà. 

Que la depuradora de Santa Fe és desmesurada en relació a les necessitats i destacar la 

necessita que el poble del Montseny necessita una depuradora i l’equip de Govern o la 

Diputació, diuen que no hi ha diners, però en canvi els inverteixen en una carretera.  

 Amb totes aquestes apreciacions animem a la resta de grups a aprovar aquesta moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal se CiU: 

Realment ha estat una moció dura de treballar perquè tampoc som grans experts. Des del 

nostre grup polític i davant de totes aquestes informacions el primer que varem voler fer és 

contrastar-les, per això ens varem posar en contacte amb la Diputació de Barcelona per tal que 

ens ajudessin a aclarir aquests punts que es presenten a la moció. 

Abans que res voldria dir que, tot i que el nostre grup votarà en contra, aquest ajuntament, 

aquest equip de govern (i no d’ara sinó també de la legislatura passada i penso que encara 

podríem anar més endarrere amb altres governs que hi ha hagut), sempre ha treballat i ha 

tingut un compromís ferm a l’hora de formar part del parc del Montseny com a reserva de la 

biosfera, ( som un dels municipis més grans, en nombre d’habitants que formen part). 

La legislatura passada varem treballar i ens varem comprometre i seguim, en aquest sentit, 

compromesos i treballant per tal de preservar aquest espai natural d’elevat valor ecològic 

òbviament. En aquest sentit voldríem matissar quin és el nostre punt de vista en aquests acords 

i és per aquest fet que avui no podem donar recolzament a aquesta moció. 

En relació a l’acord primer que parla de l’instrument urbanístic com a pla especial val a dir 

que la Diputació de Barcelona va ser qui va començar a utilitzar aquests recursos urbanístics a 

la dècada dels anys 70 del segle passat per aconseguir crear i consolidar les primeres figures 

de protecció de Catalunya i garantir la preservació del medi natural i el paisatge dels massissos  

propers a Barcelona  amenaçats per l’expansió, llavors, d’urbanitzacions com ara Sant Llorenç 

de Morunys o el Montseny . En aquest sentit aquest instrument dels plans especials urbanístics 

varen permetre que no prosperessin aquestes urbanitzacions i per tant preservar aquests espais 
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naturals. 

En relació als atesos que parlen del pressupost total  del parc destinat a la conservació val a dir 

que a la darrera memòria publicada del parc natural, parla del pressupost dedicat al programa 

de conservació i el tractament físic del territori que s’apropa a un 25%  del total de pressupost, 

però creiem que no és adequat intentar fragmentar el pressupost per tal d’atribuir-ne una part a 

la conservació, perquè la conservació és un conjunt de polítiques i d’actuacions de naturalesa 

diversa, la despesa de la qual es troba repartida per tot el conjunt del parc, tant de l’oficina 

tècnica del parc natural com de la gerència dels espais naturals. 

Un altre dels punts que no podem compartir és el que fa referència al projecte d’asfaltat de la 

pista de les Illes a Sant Marçal que ha estat promogut per l’ajuntament del Montseny . La 

Diputació de Barcelona va dir que a través de l‘oficina tècnica de parcs naturals va emetre un 

informe favorable, considerant la seva compatibilitat amb la classificació d’aquesta via, dins 

de la xarxa viaria bàsica del parc . 

Pel que fa al pla especial de protecció del parc el caràcter favorable estava condicionat a la 

incorporació d’un ampli i detallat conjunt de mesures correctores que es varen fer efectives en 

els informes que vostè abans ha dit que havien estat desfavorables. Per tant aquestes mesures 

en el curs de la tramitació d’impacte ambiental que està fent l’ajuntament han estat recollides 

íntegrament i incorporades en el projecte. 

Per aquests motius, nosaltres considerem que ara mateix no hi ha cap element que pugui 

justificar que la Diputació hagués de pronunciar-se en un altre sentit. Dic la Diputació perquè 

és qui s’ha de pronunciar i no l’ajuntament de la Garriga, nosaltres no tenim competències en 

aquest sentit.  

En quant al centre de referència de la meteorologia de Catalunya en aquest sentit també varem 

demanar quin havia estat el recolzament de la Diputació de Barcelona i se’ns ha explicat que 

mitjançant un conveni de col·laboració s’ha concretat en un finançament. És a dir hi ha hagut 

un finançament però no per la construcció d’aquesta estació meteorològica sinó per fer 

determinats estudis, documents i dictàmens previs. En tot cas aquest conveni que s’ha establert 

recull explícitament que aquest projecte ha de ser totalment compatible amb el pla especial 

vigent. L’objecte d’aquests estudis previs que s’han fet ha estat l’anàlisi d’aquesta 

compatibilitat i de les mesures d’educació ambiental i paisatgística del projecte. En tot cas val 

a dir que aquesta iniciativa es troba en una fase molt inicial i que el Departament de Territori i 

Sostenibilitat ha dut a terme la fase de consulta prèvia a la determinació de l’abast i el grau de 

detall del procediment d’avaluació ambiental. Cal dir que és un tema del que tot just s’ha 

començat a parlar, ni de bon tros demà es començarà a construir cap estació meteorològica i 
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per tant encara som conscients que cal treballar molt aquest tema per acabar de decidir si és o 

no viable per dur-lo a terme en aquest emplaçament. En aquest sentit encara està tot per 

decidir. 

Referent a la construcció de la depuradora de Santa Fe, l’ajuntament de Fogars de Montclús 

s’ha adreçat també a la Diputació per tal de  demanar suport tècnic i financer per aquest 

projecte . Val a dir que estaríem d’acord en el tema que l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) 

trobi la solució administrativa i financera per dur a terme l’obra de l’estació depuradora que 

doni servei al poble del Montseny. En aquest sentit creiem que la competència és única i 

estrictament de l’ACA i per tant estem d’acord en què sigui l’ACA qui resolgui aquest tema.  

Pel que fa a Santa Fe el projecte vol donar la millor resposta, des del punt de vista estrictament 

tècnic, a la depuració de les aigües residuals del nucli de Santa Fe, certament com vostès 

afirmaven hi ha dos establiments turístics privats, però també hi trobem equipaments públics, i 

alguns habitatges, la majoria dels quals són segones residències. A partir d’aquesta diagnosi 

que ha estat compartida per tothom, de que cal millorar la situació actual i aconseguir un 

tractament eficient de les aigües, l’equip tècnic de la DIBA que redacta el projecte s’ha reunit 

amb l’ajuntament, s’ha reunit amb els veïns i s’ha reunit amb la coordinadora de salvaguarda 

del Montseny.  

El projecte s’ha reconsiderat i s’han analitzat diverses alternatives. Un cop redactat aquest 

projecte serà sotmès a tots els procediments d’informació pública i consulta que siguin 

preceptius a banda de mantenir una interlocució directa amb totes les persones i entitats que es 

considerin afectades. En aquest sentit cal dir que el que és important és que aquest projecte 

s’ha reconsiderat i s’està posant sobre la taula i s’està estudiant i treballant per trobar quina ha 

de ser la millor solució tècnica. Penso que en aquest sentit s’ha avançat. Per tots aquests  

motius que ens han explicat, donat que nosaltres no teníem aquesta capacitat de ser 

coneixedors tant estrictes del procediment, el nostre grup no donarà recolzament a aquesta 

moció però estem d’acord en què cal millorar tot allò que sigui millorable i repeteixo que des 

de l’ajuntament de la Garriga seguim amb aquest compromís amb el Parc Natural de 

Montseny. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Procuraré parlar només com a grup municipal, tot i que és veritat que pel sol fet de què com a 

regidora em pertoca assistir i representar aquest ajuntament i aquest municipi en el parc 

natural del Montseny és possible que se me’n vagin determinades puntualitzacions.  

El nostre grup ens manifestem en contra de tirar endavant aquesta moció per diverses raons. 
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Evidentment tenim molt clar que el parc és un element del que volem formar part. Tenim molt 

clar que s’ha de conservar, que s’ha de protegir, però que també se n’ha de fer viable el 

desenvolupament dels propietaris, dels veïns, dels qui hi viuen. És a dir hem de ser capaços de 

fer allò que ens marquen les directrius d’una reserva de biosfera. Ser capaços de fer conviure i 

desenvolupar plenament el que són les necessitats intrínseques de protecció del medi natural 

de més alt risc ambiental i les activitats  pròpies dels pobles que ja hi són, que hi han estat 

sempre i de les activitats específiques que es desenvolupen en un entorn forestal com el del 

parc del Montseny. 

Per una altra banda també és evident que tenim a Catalunya la sort de tenir unes lleis que són 

molt estrictes ambientalment, la Llei d’Urbanisme ens marca d’una manera molt categòrica, 

molt inviolable, haver de passar tot uns filtres d’estudis d’impacte ambiental previs al 

desenvolupament de qualsevol tipus de projectes, sobretot en zones no urbanitzables i encara 

més en un parc, especialment en el Parc del Montseny:  

Hi ha també des de fa dos o tres anys, aprovat definitivament, ho deia semblava que amb un 

salt d’anys molt separat en el temps, però no, s’han anat actualitzant les lleis del parc d’acord 

amb les lleis ambientals urbanístiques i per això d’un temps cap a aquí hi ha un pla especial de 

protecció del parc. Totes aquestes lleis posen prous mesures, prous requeriments al 

desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat nova o d’adequació de les existents com 

perquè abans no es tirin endavant hi hagi les plenes garanties de conservació i d’adaptació a 

l’entorn més immediat. 

Què més ens trontolla que no ens permet donar recolzament a aquesta moció?. Que es parla de 

diferents projectes que entenem, perquè també hem intentat rescabalar el màxim d’informació 

possible, estan en fases molt diferents. Nosaltres no tenim la informació al detall d’aquests 

projectes. Nosaltres, per exemple, no podem donar suport a les al·legacions que presenta la 

coordinadora de la salvaguarda, perquè no les coneixem. 

Els projectes urbanístics en quina fase estan, s’han presentat les al·legacions?.  

Ens costa d’entendre que tots els informes que s’han anat emetent en cadascun dels casos no 

recullin la normativa vigent que exigeix d’una manera molt estricta la conservació i els 

compromisos ambientals. Ho especifico especialment pel tema de la carretera i pel tema del 

centre meteorològic.  

En quant a la carretera només voldria fer un petit apunt, no oblidem que no només connecta 

centres turístics, també connecta explotacions forestals o elements de conservació forestal i el 

camí ja existeix!. 

Del centre meteorològic no puc parlar, no tinc la informació, no tinc prou detall. Només el que 
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s’ha publicat en premsa. Des de que vam rebre  la moció fins ara no he pogut aconseguir prou 

informació de detall que ens permeti pronunciar-nos i poder aclarir amb més detall que és el 

s’hi pretén fer i en quin moment està. Només això, que està en una fase prèvia de l’informe 

ambiental i això és el que és imprescindible que qualsevol grup polític penso que demanaríem 

abans de pronunciar-nos en un projecte, que aquests informes ambientals estiguin fets perquè 

són els que determinen què es pot fer i què no es pot fer  i en quines condicions s’està exigint 

que es desenvolupi aquesta construcció.  

Pel que fa a les depuradores és evident que la pressió turística de la zona de Santa Fe és brutal. 

El volum de població que apareix un cap de setmana en la zona de Santa Fe és descomunal. 

No és només el que contempla la instal·lació turística o els equipaments d’interpretació del 

parc  i no és de rebut que aquesta àrea no tingui un  tractament de depuració de les aigües 

residuals. Si el model ha de ser l’un o altre  s’haurà de treballar. Veurem en quina magnitud 

s’està treballant el projecte, no ens podem pronunciar, no sabem que és el que es proposa i si 

es pot acceptar o no.  

Per descomptat que a banda d’això el poble del Montseny ha de tenir una estació de depuració 

d’aigües estant a la capçalera  del riu és imprescindible que hi sigui i tant de bo l’ACA 

respongués sempre  a les necessitats que tots els municipis tenim  per tal de poder treballar 

adequadament les nostres aigües. Si no ha de ser l’ACA i s’ha de treure d’alguna altra banda  

s’haurà de treure. També desconeixem  el detall d’aquest projecte. 

Sap greu, perquè nosaltres també volem, en el fons, que el Montseny es pugui desenvolupar  i 

estigui plenament protegit, però el contingut  de la moció  no ens facilitat en aquests moments  

poder votar a favor.  

 

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

Vagi per avançat que nosaltres ens abstindrem  perquè com ja varem dir al ple del mes de 

juliol i és “norma de la casa”, de la nostra, el abstenir-nos  en temes que no tenim 

competències. Aquest crec que és un clar cas que l’ajuntament de la Garriga no té 

competències  sobre aquesta part del territori. 

Aquesta moció també l’han presentat vostès a la Diputació de  Barcelona i crec que es vota 

demà. 

Una cosa que penso hem de dur a la pràctica en relació a  les mocions, és que s’han de 

presentar en aquelles administracions on realment  es pugui decidir sobre aquestes matèries. 

La Diputació  ho és perquè és part implicada. Demà el meu grup  polític a la Diputació dirà  la 

seva sobre aquesta moció. Però ara, com us he dir ens abstenim perquè no tenim competències  
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i també perquè la mateixa moció, fill per randa, l’han presentat  a la Diputació i penso que allà 

demà  traurem l’aigua clara del pou. Gràcies. 

 

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

Nosaltres, si manteniu la moció, votarem a favor. Bàsicament perquè  entenem que a la 

legislatura anterior  quan va aparèixer  la primera informació sobre el centre  meteorològic que 

es vol muntar  al Turó de l’Home, nosaltres ja varem manifestar que  estàvem totalment en 

contra. És totalment veritat que és un projecte embrionari, però tot i això entenem que es 

carrega part del territori. Per això nosaltres  no podem estar d’acord. M’és igual el que opini el 

meu grup a la Diputació  de Barcelona, sincerament, perquè jo com a grup municipal del PSC, 

juntament amb els meus companys  entenem que aquest projecte no s’ha de fer  al Turó de 

l’Home i per tant hi votarem a favor. 

 

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

Nosaltres ens abstindrem i els motius són, com ha dit la Sra. alcaldessa, que aquesta és una 

moció complexa  que no tots tenim a l’abast els mitjans per poder  conèixer tots els punts, ni  

els atesos, ni els  acords. Per aquest motiu ens abstindrem, tot i estar totalment a favor de la 

protecció del parc natural del Montseny, però ens relliscaven alguns punts  i donat que el 

nostre vot tampoc seria decisiu a l’hora de tirar endavant o no la moció, hem decidit abstenir-

nos.  

 

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

Vagi per endavant que m’he mirat la moció amb detall, amb carinyo i em sembla bé. És oportú 

haver presentat una moció d’aquest tipus. Fa temps que la coordinadora es mou  en molts 

d’aquests temes. 

El que passa és que m’ha costat una mica, perquè és una moció en què hi ha 4  coses diferents 

i això ho complica molt, no hem de tenir la mateixa percepció de cada una de les quatre coses i 

a mi també em passa això, no tinc la mateixa percepció dels 4 temes. Hi ha uns que són molt 

clars, s’ha esmentat el tema de la depuradora del Montseny,que és competència de l’ACA i si, 

realment és així, evidentment  els de les diferents administracions poden dir la seva  i em 

consta que s’ha fet. Si, s’ha de resoldre perquè és una vergonya que a la capçalera del riu  

Tordera tinguem aquesta situació , en això no hi ha cap dubte. 

En el cas del centre meteorològic, penso que es pot arribar a buscar un altre millor 

emplaçament, evidentment. Crec que seria més bo l’emplaçament del Puig de Sesolles  
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aprofitant les antigues instal·lacions militars. De fet hi ha hagut una tendència els darrers anys 

des de la Diputació, d’intentar descarregar de presència  al Turó de l’Home i en aquest sentit 

s’han fet moltes accions  i a mi em semblaria ideal buscar una altra fórmula. En aquest sentit 

podríem compartir aquest punt, però és veritat que també comparteixo el fet que sembla ser 

que encara està en una fase embrionària, d’estudi. Això no treu que es pugui declarar, es pugui   

parlar. Per tant en aquest sentit, que s’hagi presentat aquesta moció  em sembla bé. 

A partir d’aquí els altres dos punts em costen una mica més, no només pel contingut sinó fins i 

tot perquè es fan apreciacions sobre la intencionalitat que tenen el projectes. Per exemple  en 

el cas de  la carretera de Les Illes a Sant Marçal  s’interpreta que es fa per afavorir els 

interessos privats dels propietaris, és una apreciació i en realitat s’asfalta un vial que ja 

existeix, com s’ha esmentat. Si no existís seria un tema completament diferent o bé si tingués 

una restricció  d’accés als veïns, perquè al parc hi ha molts vials que tenen restricció d’accés 

als veïns,  però aquí és  un vial que ja existeix. És veritat, s’ha de dir, que a mi em preocupa 

aquesta actuació perquè podríem pensar que un asfaltat podria fer que hi vagi més gent. Però 

en això de l’asfaltat hi ha un tema que és una paradoxa, i ho dic perquè nosaltres ho hem 

viscut directament a Valcàrcara ara mateix quan es va asfaltar un tram  del vial d’accés i és 

que l’impacte més gran actualment són les motos, els quads i els 4x4. Tot i que jo noc sóc qui 

per jutjar, quan es faci l’estudi d’impacte es veurà,  però quan s’asfalta un vial això s’acaba. 

Però no treu que en aquest cas com és una connexió tan idònia entre les dues bandes del 

Montseny, on hi ha una dificultat de connexió, segurament  es pot pensar que molta gent es 

desplaçarà i per tant  jo no tinc els elements per posar en judici  si realment aquest vial serà  un 

problema o no. El que em planteja més dubtes és  que es fa una apreciació que jo crec que no 

passarà, em sembla una apreciació personal i per tant m’incomoda una mica per poder votar 

favorablement. 

Finalment, com a últim punt i que és el que més m’ha pesat, és evident que  cal buscar que hi 

hagi una depuradora  en condicions a Santa Fe, però com molt bé s’ha esmentat per aquí  a mi 

em sembla que Santa Fe necessita un sistema de depuració adient. Realment jo aquí no tinc 

coneixement, és un problema de manca de conèixer el projecte, podem estar d’acord en què 

cal estar a sobre perquè no es faci una depuradora sobredimènsionada, però és difícil de 

valorar perquè la vall de Santa Fe  a vegades rep l’afluència de molta gent. De fet tenia  

afluència molt abans, s’ha de dir en desgreuge dels gestors del parc, (és veritat que el parc del 

Montseny ha posat molt l’accent en la regulació de l’ús públic, segurament és veritat que no 

tant  en la preservació  del medi natural, però també s’ha comentat que moltes vegades les 

coses van associades ). A mi em sembla que hi ha un  molt intens ús públic de  la vall de Santa 
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Fe que fins i tot els darrers anys  ha disminuït i per tant no els està provocant un problema.  

Allà hi ha dos equipaments privats i una de les coses que m’han incomodat per poder votar 

favorablement és que es fa varies vegades l’apreciació  que aquests equipaments privats s’han 

de pagar la seva depuració . Home!, és veritat que els nous projectes s’ho han de fer , però 

aquests són dos equipaments més antics que la muntanya, petits, modestos,  i no em sembla 

que aquesta gent ara per ara.... penseu que aquests equipaments turístics que estan dins els 

pobles  ja aprofiten els sistemes de depuració exixtents, per tant en aquest sentit tampoc em 

sembla  desaforat. És diferent quan un hotel o un restaurant està  al medi natural , a vegades se 

li pot exigir en  una nova implantació o en un projecte nou, que tingui el seu sistema de 

depuració, però un restaurant o un hotel que porta tota la vida  tirant endavant com poden, em 

sembla excessiu demanar això!. Almenys així m’ho sembla. A més allà no només hi ha un 

equipament públic, sinó dos  i per tant segurament  és un volum més gran perquè hi va molta 

gent.  

Tot plegat i bàsicament per algunes qüestions, com ja he dit, sobre  les apreciacions que es fan 

i que hi ha un parell de punts que no tenim el mateix punt de vista i també que  he estat 

conscient que es votarà demà a la Diputació, (l’argument que ha donat el Sr. Guillén és de 

pes), per això  la decisió que hem pres és que ens abstindrem  en aquesta moció. Tot i així 

pensem que no ha estat desaforada presentar-la, en absolut. Crec que  el  que hauria estat bé és 

presentar els diversos punts per separat i potser en algun cas ens haguéssim posicionat d’una 

altra manera. 

 

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

Moltes gràcies per les apreciacions de tothom, ja hem defensat la moció i no cal tampoc 

estendre’ns . Agraïm especialment al grup socialista per recolzar-la.  

  

El Ple de l’Ajuntament, per 3 vots a favor (2 C.U.P-PA, i 1 PSC-CP), 3 abstencions (1 C’s, 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 11 vots en contra (7 CiU, 4 Acord ERC-AM), dels 17 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 millora de les condicions de vida de 

determinats col·lectius de persones migrades als nostre país i a la nostra vila.  

 

Any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que fugen de la 
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misèria i la guerra que pateixen als seus països d’origen. Aquest fenomen comença als espais 

fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han 

aconseguit evitar els controls policials fronterers i s’han d’enfrontar a una vida en la més absoluta 

marginació social. Persones que abandonen el seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la 

ciutadania al país de destí, on  es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals que 

les condueixen a l’explotació laboral i l’exclusió social. Moltes de les persones acaben en circuits 

il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres d’Internament per a 

Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior. 

 

Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb 

l'exigència de tenir un contracte de treball d'almenys un any de durada a jornada completa, la qual cosa 

és difícil d'aconseguir,  per no dir impossible, en el context actual de crisi econòmica i amb una taxa 

d'atur que volta el 25%. Això suposa  també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar els 

permisos de treball i residència, quan és el cas. 

 

El Reglament (BOE-A-2011-7703) de la llei d'estrangeria permet la regularització administrativa amb 

un  informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables per la seva situació irregular o bé 

amb un informe d'esforç d'integració. Aquests informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d’una 

proposta positiva elevada pels ajuntaments. És evident que el simple fet de viure en un lloc  sense tenir 

permís de residència, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat. 

 

D'altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar empadronada a la 

població on resideix, tingui o no una residència fixa, ja que el padró és l'eina de les administracions 

per conèixer el nombre de persones que viuen en cada localitat i així preveure les necessitats de tot 

tipus. És per això que cap ajuntament hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al 

seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o habitacional. 

 

Considerem imprescindible que se cerquin els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la nostra 

vila a poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i el 

respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació 

administrativa- mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un 

fenomen que afecta la convivència i per tal d’intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que 

moltes persones pateixen per tal d’inserir-se en el món laboral i facilitar el seu procés d’arrelament a la 

nostra ciutat. 
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És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de LA GARRIGA  

 

ACORDA 

 

Primer. - Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, 

flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residencia i treball de les 

persones estrangeres.  

 

Segon.- Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin 

d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar a les administracions 

competents a emetre certificats d’esforç d’integració i l'informe positiu d'arrelament social per a 

aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat. 

 

Tercer.-  Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que 

aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant 

sense impediment. 

 

Quart.-  Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen 

a la ciutat, inclosos els casos de persones que no disposen d'un domicili fix. 

 

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat. 

 

INTERVENCIONS 

 

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

Presentem aquesta moció en relació a la millora de les condicions de vida de determinats 

col·lectius de persones migrades als nostre país i a la nostra vila a petició del grup a favor 

d’obtenir papers i de canviar aquestes condicions de vida de màxima vulnerabilitat, aquí al 

plenari tenim tres representants que venen a recolzar-la.  

Em disposo a llegir la moció, no sé si volen que la llegeixi tota o només els acords?. Llegiré 

només els acords per alleugerir una mica.  

Per fer un mica d’introducció cal dir que és aquesta situació de màxima vulnerabilitat en què es 

troben aquests col·lectius de població migrada al nostre país i en concret també a la Garriga i 
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vistes aquestes dificultats per poder legalitzar la seva situació a través d’uns informes d’acollida 

i d’integració social que es fan aquí a la Garriga, passant per la Generalitat i evidentment qui té 

la competència final és la Delegació del Govern. 

 

La Sra. Dachs llegeix els acords de la moció. 

 

Segueix la Sra. Dachs: 

Faré algunes apreciacions abans de donar veu a altres grups. L’ajuntament fa aquests informes 

d’arrelament i d’integració i els pot fer favorables. Evidentment això ho pot revocar, ho pot 

negar, la Generalitat i finalment qui en  té la competència és l’Estat. És una mesura de pressió 

social molt simbòlica, volen que l’ajuntament demostri (que ho pot fer), que aquesta persona 

viu al municipi i que està integrada, presentant cursos o el que sigui, després la Generalitat ho 

pot tombar o no, però és una mesura de pressió interessant. Són col·lectius amb molta 

vulnerabilitat perquè per legalitzar la seva situació se’ls demana un requisit que és 

absolutament impossible, fins i tot per la gent que  hem nascut aquí, que és tenir un contracte 

d’un any a 40 hores  i això no ho té ni una quarta part de la gent que està  aquí. Per tant és 

important recordar que és un requisit inassolible. 

Per altra banda és molt important i emplacem al govern a poder empadronar, (desconeixem si 

ja s’està fent, però per si no es fa), la gent que no té domicili fix que normalment queda fora 

del padró i cal dir que hi ha diferents ajuntaments, entre altres Barcelona,  que  empadronen a 

les persones sense domicili fix i ho fan en dependències municipals. Això es pot fer. Ho fan a 

molts ajuntaments i està legalment acreditat.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 

El nostre grup no tindria cap inconvenient en votar favorablement aquesta moció, podríem 

compartir el 99 % del seu contingut però demanaríem  modificar el redactat del punt quart, 

que digués el següent: “Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les 

persones que resideixen al nostre municipi” deixar-ho així, sense especificar si el domicili és 

fix o no ho és, perquè pensem que d’aquesta manera queda més neutre i ens compromet a 

poder treballar de diferents maneres com a ajuntament. Jo crec que si nosaltres votem, posant 

que no tinguin un domicili fix, podem caure en una sèrie de riscos.  

Penso que la moció  no perdria el sentit si poséssim “totes les persones que resideixen al 

nostre municipi” i acabar aquí la frase. Demanaríem poder fer aquesta modificació i en si és 

així votaríem favorablement i si no ens abstindrem.  
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Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Bon vespre altra vegada. Per al·lusions començo dient que agafant la definició de política que 

diu el diccionari, que és el procés de presa de decisions en grups humans, continuarem fent 

política i la intentarem fer a favor de les persones i a més pensem que aquest és l’emplaçament 

propi de fer-la. Una altra cosa és fer demagògia, però la política l’hem de continuar fent.  

El nostre grup Acord-ERC votarem a favor de la moció. És una moció que parla de millorar 

les condicions de vida de les persones  

Des de l’àrea d’acció social de l’ajuntament de la Garriga a les persones les considerem 

ciutadans des del moment en que conviuen amb nosaltres. Aquestes persones i famílies pel sol 

fet de ser aquí les atenem des dels serveis socials amb visió ampliada de la llei. 

És des dels serveis socials que pretenem assegurar el dret de les persones a viure dignament 

mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques. 

Concretant una mica podem dir que per tal de garantir aquests drets, l’administració desplega 

polítiques de benestar en els àmbits de la salut, l’educació, les prestacions econòmiques, 

l’ocupació i l’habitatge. 

Aquest circuit bàsic queda interromput en el moment que les persones ateses no disposen dels 

requisits exigits per a obtenir cada un dels serveis o recursos que necessiten. Vol dir si no 

tenen els permisos corresponents com molt bé explicava la nostra companya de la C.U.P. 

No oblidem que les competències marc en matèria d’estrangeria les té únicament el govern 

espanyol que legisla a la baixa i restrictivament cada vegada amb més determinació. 

La Generalitat només pot proposar al govern espanyol directrius polítiques en matèria 

d’immigració, les quals són estudiades i rebutjades constantment. La Generalitat, en el marc 

de les seves migrades competències desplega una llei el maig del 2010 de les persones 

immigrades i retornades a Catalunya amb l’objectiu de facilitar la seva integració, estendre un 

servei homogeni de primera acollida, fomentar el desenvolupament personal, reduir les 

situacions de vulnerabilitat i fer del català la llengua comuna d’acollida arreu del territori. 

Però tot això no té cap sentit si no tenim la capacitat de regularitzar amb criteris propis i 

adequats a la nostra realitat, les situacions legals de les persones que viuen amb nosaltres. No 

cal que fomentem ni facilitem gran cosa si no podem regularitzar primer les situacions dels 

que viuen amb nosaltres. 

Catalunya ha demostrat ser una societat avançada ( no vol dir que les altres no ho hagin 

demostrat), moderada, oberta i solidaria que veu frustrades encara les seves expectatives de 

convivència havent de funcionar amb marcs legals imposats des del govern espanyol. 
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És en aquest context que ens trobem ara com a futur nou país quan  hem de fer una forta 

aposta per a construir una societat basada en la justícia social i és ara precisament que tenim 

davant nostre l’oportunitat de legislar a favor de les persones, de la convivència i de la justícia. 

Igual que hem començat a contribuir amb la hisenda catalana, podem començar a pensar en el 

cens català i en la llei d’estrangeria catalana que incloguin i possibilitin de forma real les 

propostes que es redacten en aquesta moció i que no quedin solament com a sol·licituds, 

propostes i demandes a organismes que fins ara ens governen, per tal que passin a ser lleis que 

ordenin la nostra comunitat a partir de principis socials justos.  

És per això que votarem a favor. Gràcies. 

 

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

Nosaltres ens abstindrem. Intentaré justificar els motius d’aquesta abstenció. Com a ciutadans 

a la Unió Europea estem adherits al Pacte Europeu d’Immigració i Asil en el que es parla de 

què únicament regulant la entrada d’immigrants podem fer efectiva la garantia de drets de 

treball, sanitat i educació. 

Dit això jo he anat als acords i n’hi ha alguns  que m’agradaria demanar a la C.U.P que me’ls 

expliquessin perquè potser jo vaig errat i amb tota la bona voluntat del món us vaig a explicar 

els meus dubtes.  

En primer lloc falta una mica de concreció perquè parleu que s’ha de flexibilitzar la Llei 

Orgànica, però la Llei Orgànica està flexibilitzada, s’ha anat flexibilitzant la Llei d’Estrangeria 

des de l’any 2000 fins ara, de tal manera que creiem que ara atén més temes de renovació de 

permisos com els que esteu demanant que no pas de permisos per treballar. 

De fet jo al punt 2, quan parleu del tema del reglament, mirant la llei d’estrangeria, un dels 

supòsits per renovar el permís, a part de tenir un contracte de treball, que el pots tenir o no 

perquè això fins i to als “nadius” ens costa, s’ha de tenir aquest informe d’arrelament i jo m’he 

llegit el que marca la llei sobre aquest tema i bàsicament diu que “el informe tendrá como 

contenido mínimo la certificación en su caso de la participación activa del estrangero en 

acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto...”. Bé una mica el que ha dit la Sra. 

Dachs. Per això jo penso que si la cosa és clara, si l’immigrant està arrelat i té un compromís 

per acceptar els valors constitucionals i estatutaris en aquest cas de Catalunya, l’informe s’ha 

de donar i amb aquest informe si és positiu ja hauria de tirar endavant.  

Sobre el punt 4, m’ho has aclarit, perquè  jo tenia el dubte de com empadronar una persona 

que no té domicili, però crec que ho has explicat bé amb l’exemple de Barcelona. El dubte 

m’ha quedat clar. 
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Estem d’acord en moltes de les coses que dieu però hi ha coses que a mi em dóna la sensació 

que la moció acaba sent  “papers per tothom” i per tothom, jo crec, que malauradament no 

podem donar papers, ni aquí ni a qualsevol país d’Europa. De fet la política europea 

d’immigració ja estableix aquests pacte, del que parlava al principi, que s’ha d’intentar regular 

perquè realment, ens agradi o no, no tenim recursos suficients per atendre a tothom i potser 

amb polítiques de cooperació als països d’origen  en cas que no parlem de refugiats com 

parlàvem abans, sinó d’immigració per motius econòmics, resoldríem més coses. 

Ja ho he dit m’heu deixat ple de  dubtes i per aquest tema de moment el meu vot seria per 

abstenir-me a l’espera que m’expliqueu aquests punts. Gràcies.  

 

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

La meva intervenció serà més curta i intentaré concretar. En primer lloc vull agrair als 

companys de la C.U.P que hagin portat la veu d’una entitat, d’un col·lectiu que l’altre dia al 

plenari anterior es va expressar molt bé i crec que  era un dels aspectes que s’havien estret del 

plenari, amb la qual cosa us volem agrair que ho porteu a plenari. 

Crec que ho van expressar molt bé ells, que aquí a la moció es reflexa molt bé el sentit del que 

voleu expressar, per la qual cosa nosaltres hi votarem a favor.  

 

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

També us volem agrair que l’hàgiu presentat i votarem a favor. 

 

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

Evidentment votarem a favor i a més a més creiem que és molt encertat que l’hagueu presentat 

pels motius que s’han exposat i m’ha sorprès.... perquè jo crec que el que diu molt clarament la 

moció és que es faciliti el fet d’aconseguir aquest informe i que es facilitin els tràmits, no 

demana res més que això. En l’exposició del Sr. Guillén el que ha remarcat és  que si algú està 

integrat ja aconseguirà això, bé el que es demana és que simplement no hi hagin traves, que 

realment sigui àgil, que l’ajuntament posi de la seva part perquè s’aconsegueixin aquests 

informes perquè si la llei permet que es pugui obtenir el permís per aquesta via, des dels 

ajuntaments s’ha d’afavorir.  

Finalment i referent al tema del padró que veig és el que suposa alguna reticència, m’imagino 

que les reticències venen perquè, evidentment hi ha gent que fa trampes en moltes coses, entre 

d’altres en el tema de l’empadronament. Però això no és el que ens ha d’interessar, ja 

corregirem aquestes trampes buscant alguna fórmula. Evidentment que s’ha de fer  però no és 
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el cas d’aquest col·lectiu que el que necessita és estar empadronat. El que no pot ser és que 

algú que viu en un municipi, no estigui empadronat. És una qüestió de dignitat. 

Que després aquesta fórmula podria permetre l’empadronament d’altres persones que ho fessin 

en un altre sentit i que per tant podria ser un problema. Bé, doncs llavors ja buscarem la 

fórmula per evitar-ho, però en tot cas pel fet que hi pugui haver un problema col·lateral no  

podem negar un dret i una necessitat per un municipi. Bé s’esmenta als atesos que realment un 

ajuntament necessita saber a quanta gent ha de destinar els seus serveis. Tenir un padró 

correcte és realment important. 

Votarem favorablement sense cap dubte.  

 

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

Diferents coses a dir. Com representem al col·lectiu “Papers i drets per tothom”, la delegació 

del Vallès Oriental i donem veu a aquesta moció a través d’aquesta entitat i ens han fet un 

“guiño” acceptant aquest canvi i com prioritzem aprovar la moció perquè CiU són molta gent i 

si voten en contra ens la tombaran, ho han acceptat i la qüestió és tirar endavant la moció i 

agafar el major consens possible. 

El nostre agraïment a totes les candidatures que estan a favor d’aquesta moció i referent al 

grup de C’s  dir que estem absolutament en contra de les paraules que han expressat, perquè 

justament el que fa el govern de Estat Espanyol amb la Llei actual d’emigració és excloure la 

majoria de la emigració. Aquests 4 informes que s’inicien a  l’ajuntament, l’info 1, 2, 3 i 4 i 

que aquí només en parla de dos del 2 i del 3, són mesures d’excepció de la llei que  

aparentment poden semblar que són interessants perquè aconsegueixen que a través de figures 

com l’arrelament i la integració puguin obtenir papers, però són excloents en si mateixes 

perquè els requisits d’aquesta excepcionalitat són tan durs que en si mateix són excloents. És 

com una eina de dos talls, per què?, doncs pel que deia, aquest contracte laboral que ha de ser 

d’un any, t’han de fer una proposta de contracte laboral d’un any i a quaranta hores, 

dificilíssim, perquè una proposta no vol dir començar a treballar. No pots començar a treballar 

i a formalitzar legalment aquest contracte dins que no tens el permís atorgat. Algun propietari 

o propietària d’alguna professió  que contracta algú amb aquestes condicions ja és complex de 

trobar amb la situació que vivim avui en dia.  

En quant al tema del padró han de portar 3 anys amb un empadronament fix i evidentment si 

hi ha algun decalaix en què es pot demostrar que ha fet algun curs, alguna visita al metge, etc, 

etc, és a dir hi ha mesures alternatives, però no els agrada gaire a la Delegació del Govern. He 

treballat molts anys fent aquests informes i els tiren endarrere si no hi ha padró que és l’eina 
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més important per demostrar-ho i per tant entenem que en si  mateix és excloent. No creiem en 

cap cas que tinguem una llei flexible i des de la nostra perspectiva volem uns pobles que 

incloguin a tothom, que no excloguin i que permetin integrar les persones que hi viuen 

sobretot en aquest cas, quan fa tres anys que hi viuen, és una mesura d’excepció, però de gent 

que fa 3 anys que hi viu !. És  la nostra opinió. 

 

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

Potser és que no m’he explicat amb claredat, però jo entenc que en el supòsit, la llàstima és 

que porto un trosset de supòsits, però un d’ells és òbviament que tinguis un lloc de treball i 

clar si no el tens .. un altre dels supòsits és aquest que estem parlant del reglament. Llavors una 

cosa no mata l’altra. Si jo no tinc un contracte de 8 hores per un any, etc., m’he quedat a l’atur 

com s’ha pogut quedar qualsevol nadiu, no entro a valorar. Jo llegeixo la llei i aquesta diu que 

seguint uns supòsits que no veig que siguin tan greus, conocimiento i respeto de los valores 

constitucionales, estautàrios ... és que és de calaix. En una democràcia occidental penso que 

això és de calaix, si ho té de sortida no veig que sigui tan restrictiu.  

El que vull diu és que ho enfoqueu com que s’ha de tenir un contracte de 40 hores, i el que jo 

entenc és que amb l’informe d’arrelament pots sortir-te i aquest és l’aclariment que jo volia 

des del principi, saber si amb aquest informe d’arrelament et pots sortir. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Hauríem d’anar acabant el debat. 

 

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

Molt ràpida la resposta. Per tenir un informe d’arrelament has de tenir un contracte laboral si 

no el tens no tens l’informe d’arrelament, això funciona així. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Agrair al col·lectiu que hagi deixat la frase sense especificar el final i si els sembla 

procediríem a la votació de la moció.  

 

La Moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenta el grup municipal de la CUP en relació a la millora de les condicions de vida 

de determinats col·lectius de persones migrades als nostre país i a la nostra vila.  

Any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que fugen de la 
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misèria i la guerra que pateixen als seus països d’origen. Aquest fenomen comença als espais 

fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han 

aconseguit evitar els controls policials fronterers i s’han d’enfrontar a una vida en la més absoluta 

marginació social. Persones que abandonen el seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la 

ciutadania al país de destí, on es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals que 

les condueixen a l’explotació laboral i l’exclusió social. Moltes de les persones acaben en circuits 

il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres d’Internament per a 

Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior. 

Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb 

l'exigència de tenir un contracte de treball d'almenys un any de durada a jornada completa, la qual cosa 

és difícil d'aconseguir, per no dir impossible, en el context actual de crisi econòmica i amb una taxa 

d'atur que volta el 25%. Això suposa  també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar els 

permisos de treball i residència, quan és el cas. 

El Reglament (BOE-A-2011-7703) de la llei d'estrangeria permet la regularització administrativa amb 

un  informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables per la seva situació irregular o bé 

amb un informe d'esforç d'integració. Aquests informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d’una 

proposta positiva elevada pels ajuntaments. És evident que el simple fet de viure en un lloc sense tenir 

permís de residència, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat. 

D'altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar empadronada a la 

població on resideix, tingui o no una residència fixa, ja que el padró és l'eina de les administracions 

per conèixer el nombre de persones que viuen en cada localitat i així preveure les necessitats de tot 

tipus. És per això que cap ajuntament hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al 

seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o habitacional. 

Considerem imprescindible que se cerquin els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la nostra 

vila a poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i el 

respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació 

administrativa- mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un 

fenomen que afecta la convivència i per tal d’intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que 

moltes persones pateixen per tal d’inserir-se en el món laboral i facilitar el seu procés d’arrelament a la 

nostra ciutat. 

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de LA GARRIGA  

ACORDA 

Primer. - Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, 

flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residencia i treball de les 
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persones estrangeres.  

Segon.- Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin 

d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar a les administracions 

competents a emetre certificats d’esforç d’integració i l'informe positiu d'arrelament social per a 

aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat. 

Tercer.-  Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que 

aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant 

sense impediment. 

Quart.-  Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen 

al nostre municipi. 

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal d’Acord ERC-AM de suport a la creació de la prestació 

“Garantia+55, proposta impulsada per la UGT de Catalunya.  

 

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 

55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 

garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 

trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una 

major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 

 

Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l’atur de 

molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc 

temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en 

el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte 

els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima 

de cotització. 

 

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
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dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit a reduir la intensitat de la protecció elevant 

l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 

ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint 

la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, que és l’únic subsidi que cotitza, del 125% 

de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la 

protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 

suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 

protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un 

col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes 

assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de 

llargues carreres de cotització. 

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que són 

expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una 

pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats 

individuals. 

 

Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones 

que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si 

compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de 

jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat 

l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment 

els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més 

llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 

perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 

 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros 

mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, 

entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social 

 

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 

prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls 
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asseguri unes pensions dignes. 

 

Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada «Garantia 

+55» i que significa: 

 

1) Crear la prestació «Garantía +55» per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de 

desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació 

contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla: 

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent 

b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia 

que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes 

del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 

Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 

racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració 

central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la 

compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les 

majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb 

continguts reals. 

 

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la UGT de Catalunya i 

al Govern de estat espanyol. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Lluís Marco. 
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Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria: 

Avui m’estreno a parlar en públic al plenari , per tant intentaré ser breu vista l’hora que és i 

expressar-vos que espero sigueu magnànims atenent l’estrena.  

Primer llegirem els acords i després explicaré el nostre posicionament i els motius de la moció. 

Aquesta moció que presentem a proposta de la Unió General de Treballadors (UGT) i sense 

ser grans experts en drets laborals hem decidit que seria interessant de posar-la en 

consideració.  

 

El Sr. Marco llegeix els acords.  

 

Segueix el Sr. Marco: 

No calen gaires explicacions sobre aquest tema. Les persones més grans de 55 anys, són un 

col·lectiu que quan arriben a l’atur tenen problemes. Tot demostra que hi ha un elevat 

percentatge d’aquestes persones que estan a l‘atur, un 20%  i que a més a més a l’atur de llarga 

durada els majors de 55 anys, arriben a ser un 55%. 

A banda d’això també cal tenir en compte i ara especificaré Estat Espanyol diferenciant-nos, 

evidentment dels pobles d’Espanya, que el govern espanyol ha legislat contràriament a 

aquestes persones, no pas el govern de Catalunya, perquè no en té la competència. Trobem 

important i molt procedent la proposta de l’UGT i així la impulsem. Els acords són clars, un 

subsidi per aquestes persones similar a les del salari mínim interprofessional i sobretot mirant 

de tirar-ho cap amunt, cap els mil euros i aquesta és una competència evidentment de  l’Estat. 

Pel que fa a l’estigmatització dels aturats dir  que per descomptat és molt important que les 

persones aturades no es sentin una xacra per la societat, sinó que són unes persones que tenen 

un problema i l’Estat està obligat a resoldre’ls-hi.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Votarem favorablement aquesta moció, però no sense deixar de fer una reflexió que més que 

amb el text de la moció té a veure amb l’entorn i amb el que vostè ha dit de que això és 

competència de l’Estat. Doncs bé, per aquest motiu i també per altres, des del nostre grup 

municipal volem esdevenir un Estat nou i un Estat independent del que pertanyem en aquests 

moments perquè estem segurs que millorarà el finançament en el nostre país, milloraran els 

recursos. Per tant podrem assolir el fet de poder pagar aquestes prestacions, de poder 

incrementar el salari mínim interprofessional i per això lluitem i seguirem lluitant, per tal de 

poder ser aquest nou país que molt probablement podrà garantir unes condicions molt més 
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socials, molt més equitatives a la gent que hi visqui. Per tan votem favorablement aquesta 

moció amb ganes que ben aviat aquesta competència sigui del nou Estat Català.  

 

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

Votarem a favor d’aquesta moció tot i que volem recalcar que considerem que és poc 

transformadora perquè és una mesura d’urgència que no va a l’arrel del problema, a l’estructura 

del problema i considerem que el que s’hauria de desenvolupar a fons és del primer acord del 

punt número 5  “Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 

d’inserció i de formació amb continguts reals”, que és realment la gran problemàtica 

estructural. La mesura és interessant, però hem d’anar més enllà de la urgència social. 

Tot i així votarem a favor. 

 

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

Ens abstindrem perquè com bé ha dit el regidor d’ERC- AM, no tenim competències i seguim 

amb la coherència que intentarem mantenir aquests quatre anys, m’abstindré, no sense explicar 

el que pensem. 

Me n’alegro que des del grup d’ERC es presenti una proposta de caire social. Haig de recordar 

que a la legislatura passada va votar els pressupostos de les retallades amb CiU, però me 

n’alegro que hagin caigut del cavall i més enllà de la nació també vegin que  hi ha polítiques 

socials.  

Sobre el que proposa l’UGT, dir que nosaltres portem i crec que no és ni el moment, ni el marc 

adequat, tot una sèrie de polítiques que volem dur a terme per millorar la sortida de l’atur tant 

dels que són de llarga duració, com dels majors de 45 anys . No va en la línia que marca 

l’UGT, nosaltres som un partit que estem més en contra del subsidi i més a favor d’incentius a 

la contractació i aquesta moció de l’UGT va més a perpetuar un subsidi. Aquí hi ha reformes 

que exigeixen grans canvis i una d’elles és el sistema de pensions. El nostre és un sistema de 

pensions que, actualment amb la piràmide d’edat que tenim a mig termini i no ho dic jo que 

tampoc sóc un expert, sinó els mateixos experts, és difícil de mantenir. Per tant fer aquestes 

modificacions, és de justícia, perquè és veritat que si et quedes a l’atur  amb 55 anys, i així ho 

recull la moció, et baixen les bases de cotització i et queda una pensió, que després d’haver 

estat treballant 30 anys, no s’adequa al que tu havies estat fent, és injust, però no crec que sigui 

a l’ajuntament on s’han de  fer aquestes anàlisis de la reforma de les pensions. 

Comparteixo perfectament la problemàtica, les solucions de Ciutadans són diverses i tornant al 

principi com no tenim competències ens abstindrem. Gràcies.  
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Nosaltres estem molt d’acord amb la presentació d’aquesta moció, creiem que és un punt a 

tractar i una problemàtica social molt gran. Comparteixo plenament que el punt cinc, com 

destacava la Sra. Dachs fa un moment, és el més important de tots perquè sota el nostre punt 

de vista, més que una renda garantida o un salari mínim garantit el que busca la població, 

sobretot d’aquest sector, és tenir treball. I que això els serveixi, perquè molts d’ells estan 

mirant més a la jubilació i a tenir una base de cotització alta, que a tenir un sou durant 8, 9 o 3 

anys, els que siguin. Entenem que aquest és un punt molt important, però sobretot vull fer 

èmfasi en el tema del punt 5 perquè no només és la població dels 55 anys que està aturada, 

també és la població de més de 55 anys que té treball. Moltes vegades aquests treball és 

precari perquè molts dels empresaris entenen que el que volen és mirar la jubilació amb la qual 

cosa es conformen amb qualsevol cosa i aquest és un dels aspectes que hem d’aturar i que hem 

treballar. Votarem a favor. 

 

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

Nosaltres també votarem a favor. Donem les gràcies per haver-la presentat, és una proposta 

interessant. 

Al Sr. Guillén li vull dir que no entenc perquè no vota perquè és cert que no tenim 

competències però tenim el poder de fer força i més un poble com la Garriga, que a la passada  

legislatura i em sembla que ell va ser al ple com a espectador, varem tenir els treballadors de la 

SATI, que la gran majoria, per no dir tots, estaven dins aquest marge d’edat i els competeix 

amb ells, que menys que posar-nos al seu costat, donar-los  suport i encara que la competència 

no sigui nostra fer la pressió que puguem fer. 

Votarem a favor i gracies per haver presentat de la moció.  

 

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

Nosaltres també votarem favorablement. De fet no és un tema que només vagi associat a la 

conjuntura que estem vivint, amb la crisis econòmica que encara patim, sinó que és un 

problema que ja s’estava donant , de fet jo en la meva família ho vaig veure amb el meu pare i 

la meva mare. Es van quedar a l’atur amb 55 anys o una mica abans, sense la feina vocacional 

que havien fet tota la vida, perquè no es van saber adaptar a les noves tecnologies o perquè no 

van saber reciclar-se perquè era molt complicada aquesta adaptació i aquesta és una cosa que 

ja  s’estava  donant molt abans de la crisis econòmica, que òbviament ho va agreujar.  
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Per tant és un tema que quedarà de forma estructural, que quan superem aquesta situació 

definitivament continuarà havent-hi majors de 55 anys i potser d’aquí a poc ja seran majors de 

50 els que començaran a tenir riscos clars de perdre la feina i de no recuperar-la perquè ja serà 

molt difícil adaptar-se . En aquest sentit s’haurà de ser molt imaginatiu en el sentit que 

esmentaven tant el Sr. Valiente com la Sra. Dachs, de buscar programes d’immersió que 

puguin fer que aquesta gent es reintegri al mercat laboral. 

De fet el Sr. Valiente ha donat en el clau en el sentit que aquesta gent sobretot, el que necessita 

és treballar, és una qüestió moral . Ja dic, jo ho vaig viure directament a casa meva i va ser 

més moral, fins i tot, que econòmic,  encara que econòmic també.  

Resoldre això alleuja el problema i t’ho prens amb menys angunia i quan busques feina ho fas 

sense pensar que tens l’espassa de Damocles a sobre. S’ha de buscar la solució per tal que 

tinguin alguna ocupació però és complicat perquè aquest  món és així de pervers i considera 

que l’experiència ja no és un grau i que el que està més en valor és l’adaptació i també per 

altres raons. Segurament la precarietat laboral d’aquest moment fa que sigui molt més fàcil 

contractar un jove i per tant fer algú fora, al carrer, en fi...hi ha altres considerants que 

agreugen aquesta situació. 

En tot cas la mesura que proposa l’UGT està bé per pal·liar el problema però no dóna la 

solució. 

Si, em sorprèn una mica el punt 1.a) que diu “Una prestació econòmica igual al SMI vigent” , 

però no posa cap condició per tenir aquesta prestació i mi m’hagués agradat més que posés 

una condició perquè aquí estem parlant nomé del treballador, no de la família i pot ser que 

algú en aquest sentit no tingui cap necessitat econòmica a la família. Això trontolla una mica, 

aquesta solució que es busca, mira molt només la part del treballador, però si resulta que la 

resta de la família tenen uns sous elevats i una bona feina, no sé si se li ha de pagar mil euros 

al treballador, entrenem-nos. En altres ajuts es té molt present la unitat familiar i no només el 

treballador. Per tant penso que hauria d’haver una consideració en aquest sentit.  

Però bé entenc que això és una moció i que la decisió de l’UGT es pot treballar més, queda dit 

aquí i si ho senten que ho sentin, però  no ho aturarem per això perquè és possible que a la 

seva planificació ja estigui contemplat així. Espero que si. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Havia demanat la paraula el Sr. Marco i després el Sr. Guillén. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria: 
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Us vull agrair les vostre aportacions en nom de l’UGT. Prenc nota del que dieu, sobretot en 

referència al punt 5, que sort que l’han posat, perquè efectivament és molt important. Una 

petita discrepància pel que fa als interessos de les persones que estan afectades per això, que jo 

desconec perquè no tinc l’edat, ni la situació, però sospito que quan algú no té res un ajut 

econòmic li va de perles  i això ajuda a trobar feina amb més facilitat, per descomptat. Dit això 

prenc nota del que dieu i ho traslladarem d’aquesta manera, no només els direm que ho hem 

aprovat sinó que ho traslladarem d’aquesta manera.  

Si em permet el Sr. Guillén li diré que jo discrepo del tot amb el que ha dit sobre la idoneïtat 

de fer mocions. Nosaltres som l’administració més propera al ciutadà, coneixem gent que està 

a l’atur, gent que té 55 anys, gent que en té més o menys i gent que té problemes de tot tipus i 

de tota mena i crec que estem obligats a traslladar a totes les persones o administracions o a 

qui convingui, el que considerem que fan malament i en aquest cas i en qualsevol altre,  hem 

de traslladar  a l’Estat i a la Generalitat que hi ha coses que no s’han fet bé o que no es fan i 

que es podrien fer. Es pot fer en un to o amb un altre però en qualsevol cas s’ha de fer perquè 

d’aquesta manera potser contribuïm a resoldre problemes. 

En quant a l’història aquesta de què gracies per considerar que fem una moció de “caire 

social”, gràcies no!. Vostè deu pensar que el President de la Generalitat, el govern de la 

Generalitat i els grups que li donen suport fins ara, són molt feliços fent retallades. Ho deu 

pensar. Doncs s’equivoca. Jo estic segur que cap partit dels que han donat suport a aquestes 

retallades que diu vostè no en tenen cap ganes, ni una!. Les han fetes per algun motiu i vostè el 

sap aquest motiu i si el nega ja s’arreglarà. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Hem d’anar tancant el debat. 

 

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

El tanco de seguida. Sobre el tema que hagin pres la dinàmica d’abstenir-nos en allò que no 

tenim competències no significa que siguem gent insensible. Ho he dit i ho vaig dir quan va 

presentar el grup socialista la moció de la llei mordassa, donarem la nostra opinió i parlant en 

el seu argot diari, Sr. Oliveras, dir-li que compartim el diagnòstic, però no compartim la 

medicació en aquest tema de la moció.  

Per acabar amb  el tema del que deia el Sr. Marco és veritat que es poden fer mocions des de 

les administracions properes però jo crec que com a partit, com a agrupació local, per ser més 

efectiu, puc transmetre això al lloc on es pugui debatre, al Congrés dels Diputats, al Parlament, 
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però no a l’ajuntament i això no significa que no fem res a nivell municipal. A nivell 

municipal copsem la vida diària del municipi. Pensem que tenim altres canals per fer-ho 

derivar i si és una competència del Parlament vaig al meu grup parlamentari i li dic mira a la 

Garriga passa això...com vam fer el dia que es va tancar el CAP. El dia que es van tancar les 

urgències nocturnes del CAP el Sr. Albert Rivera va presentar una pregunta al Sr. Boi Ruíz, 

dient per què es tancava . Això també és política municipal, però no vehiculada a través de 

l’ajuntament. Res més a dir.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Per acabar dir dues coses, una que no és cert que les mocions que es voten a nivell municipal, 

encara que siguin coses que van més enllà de les nostres competències, no serveixin per res. 

Sap per què?. Doncs perquè aquestes mocions tenen un recorregut i tenen un destinatari i pensi 

que quan arriben al govern de la Generalitat, per exemple, o fins i tot al govern de l’Estat, o a 

les formacions polítiques que ens representen a nivell supramunicipal, quan els arriben 

(perdoni que ho digui així) “ un chorreo” de mocions, que els hi cauen de diferents municipis, 

detecten que està passant alguna cosa al territori que està mobilitzant a la gent. Per tant si és 

important, perquè per exemple amb el tema del fracking, quan es va posar a debat va ser brutal 

l’allau de mocions que varen arribar per aturar el fracking i això va fer veure que estava 

passant alguna cosa, que calia repensar-ho i que calia aturar-ho. 

Per això jo penso que encara que ens sembli que no és de la nostra competència val la pena 

seguir-ho fent perquè quan arriben al govern i sobretot quan arriben de manera massiva, tenen 

algun efecte. Jo encoratjo a tots els grups municipals a seguir treballant mocions, òbviament 

d’àmbit local, però que són d’un àmbit que va més enllà de les nostres competències, segur 

que es pot debatre aquí i enviar l’acord allà on pertoqui perquè estic segura que farà la seva 

feina.  

 

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

Potser l’expressió” no serveixen de res” no és correcta, però nosaltres creiem que tenim altres 

mitjans per fer-les més efectives. Simplement això. Gràcies. 

 

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

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de 

fet de la Corporació, aprova la moció. 
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Moció que presenta el grup municipal de C's la Garriga per revocar la figura de persona non grata 

a totes les persones així declarades a la Garriga i perquè l'ús d'aquest terme no sigui utilitzat mai 

més per causes de discrepància ideològica 

 

Motius 

 

La nostra Constitució en el seu article 1er propugna que Espanya es constitueix en un Estat Social i 

Democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la 

justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Això, afegit a l'article 16.1 de la nostra Carta Magna que 

garanteix la llibertat ideològica només limitada al manteniment de l'ordre públic, ens ha proporcionat 

des de la seva aprovació el 1978 que tinguem la llibertat d'expressió i de respecte ideològic com 

qualsevol democràcia que hi ha als països de nostre entorn dins de la UE deixant enrere temps obscurs 

en que això no existia. 

 

La figura de persona non grata és un terme d'ús diplomàtic emparat per la Convenció de Viena de 

1961 en el seu article 9 que en el nostre municipi ha estat pervertit per ser utilitzat com a arma 

d'assenyalament ideològic i de menyspreu a aquests drets bàsics que recull la nostra Constitució de 

llibertat ideològica i d'expressió tal com exposem en el cas de tres persones que citarem a continuació. 

 

El 18 de febrer de 2003 en un Ple Municipal d'aquest Ajuntament es va declarar en el punt 5 d'una 

moció persona non grata al difunt Manuel Jiménez de Parga, per aquell moment President del Tribunal 

Constitucional i un dels millors juristes que hem tingut en aquest país. 

 

Un opositor al franquisme que es va jugar molt en aquell temps defensant represaliats pel règim. El 

seu prestigi tant nacional com internacional estaven i estan fora de tot dubte. Només cal citar algunes 

de les seves distincions: Doctor Honoris Causa per les universitats de Bordeaux i Rei Joan Carles I de 

Madrid, Fill Predilecte d'Andalusia, Cavaller de la Gran Creu de la Real Ordre de Carlos III, de la del 

Dos de Maig o de Sant Ramon de Penyafort ... 

 

Els motius segons va quedar reflectits en les actes d'aquell ple van ser unes declaracions al voltant de 

la consideració com a comunitats històriques de Catalunya, Galícia o el País Basc. 

 

Unes declaracions fetes en l'exercici de la seva llibertat d'expressió que poden ser discutibles i 
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discutides en democràcia però no per utilitzar una figura de declaració de persona non grata a un 

poble, en aquest cas al nostre. 

 

En el Ple del mes de maig de 2013 es van declarar persona non grata al llavors Ministre d'Educació 

José Ignacio Wert i a la Delegada del Govern María de los Llanos de Luna. Els motius adduïts en 

aquell ple per utilitzar aquest qualificatiu van ser plenament de discrepància ideològica amb l'afegit, en 

el cas de la Delegada del Govern, de la seva participació d'un lliurament de diplomes per assistir a un 

acte amb motiu del 169e aniversari de la Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona i en el qual li 

va tocar donar-li a un d’aquests diplomes a un membre de la Hermandad de Combatientes de la 

División Azul. 

 

En Ciutadans defensem el dret a discrepar de les accions d'altres persones dins de les vies 

democràtiques i de la correcta educació. Però des de Ciutadans no creiem en absolut que motius de 

discrepància ideològica siguin suficients per declarar persona non grata a ningú. 

 

Considerem que això suposa un abús de poder i obriria la veda a enfrontament de bàndols perquè la 

majoria ideològica de torn d'una administració pública catalogués als adversaris d'aquesta manera. 

Fem un flac favor a la democràcia, a la llibertat d'expressió, si des dels poders públics, aprofitant 

aquestes majories, incitem a l'assenyalament de l'adversari polític. 

 

La nostra democràcia afavoreix el debat dins d'aquesta discrepància però mai hem de caure en el 

simplisme, en el revengisme i en perpetuar bàndols irreconciliables. La Catalunya, l'Espanya dels 

bàndols de amb mi o contra mi ha de passar a la història en aquest segle XXI. Els adversaris polítics 

sempre existiran però utilitzem les armes que ens atorga la democràcia i no utilitzem velles herències 

anacròniques per a aquests temps. Des de C’s volem que el nostre poble sigui conegut pel respecte a la 

llibertat d’expressió i a les idees ideològiques que caben dintre d’ un estat social i de dret com el 

nostre. 

 

Per aquests motius exposats es proposem següents acords: 

 

• Primer: Que siguin revocats els nomenaments de persona non grata a Manuel Jiménez de Parga, 

José Ignacio Wert i a María de los Llanos de Luna, així com a qualsevol altra persona que per motius 

de discrepància ideològica similars als exposats en aquesta moció hagi estat designada per algun 

plenari d'aquest municipi des de la recuperació dels ajuntaments democràtics el 1979. 
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• Segon: Aquest Ajuntament es compromet a no utilitzar el terme de persona non grata a la Garriga 

per motius de discrepància ideològica en el futur contra ningú i deixar aquest tipus de qualificatiu per 

als casos que recull la Convenció de Viena en l'article 9. 

 

• Tercer: Donar compte d'aquest acord als familiars del difunt Jiménez de Parga i a tots els 

organismes i persones a qui en el seu dia es va fer arribar el "nomenament" de persona non grata a 

aquestes tres persones. En el cas que hi hagi més casos com s'esmenta en l'acord primer actuar de la 

mateixa manera notificar-los el present acord. 

 

INTERVENCIONS  

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

Si em permeteu i com és la primera moció que presentem al plenari m’agradaria poder llegir-la 

sencera.  

 

El Sr. Ángel Guillén llegeix la moció. 

 

Segueix el Sr. Guillén: 

 El que voldria posar per davant és que no vull fer d’advocat de l’exministre Wert, ni d’advocat 

de les actuacions de la Delegada del Govern, ni puc compartir al 100% el que en el seu dia va 

dir Jiménez de Parga, tot i que té una afinitat amb el meu partit, cosa que és evident, l’afinitat 

ideològica quan estava amb vida. 

Jo el que no crec és que per discrepància ideològica es declari persona non grata a ningú. 

Considero que és un terme anacrònic, un terme mal utilitzat, un terme que s’utilitza en 

diplomàcia en casos que són molt greus, casos d’aniquilacions massives, de genocidis, 

d’espionatge, i crec que no venia al cas. 

M’agradaria tenir un municipi on la gent que pensem diferent puguem parlar, puguem debatre, 

però no que se’ns etiqueti. Crec que això queda malament, que en el seu dia va ser un error. En 

aquella moció de Jiménez de Parga aquest punt 5... els altres punts cadascú és lliure de pensar 

si el que va dir era correcte o no ho era, si ofenia a algú o no ofenia, però d’aquí a declarar 

persona non grata... Crec que no és adient.  

Ho poso a la  vostra consideració i espero que surti endavant la moció. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representració del grup municipal de CiU: 

Per part del nostre grup no crec que la moció surti favorable, perquè votarem en contra. Ho 
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diem per endavant. Discrepem de la moció des del primer paràgraf, de fet no en compartim 

cap, cap redactar ni cap frase d’aquesta moció. 

Parlar d’una Constitució que garanteix la justícia, la igualtat i el pluralisme polític, ja ho diu 

tot !!. Crec que aquí ja podríem tancar  el debat i no seguir parlant d’aquesta moció, però ja 

que han fet l’esforç del redactat i de presentar-la, òbviament que seguirem opinant respecte del 

seu contingut. 

Estem parlant de 3 persones que òbviament, van ser declarades non grates, però ho van ser 

dins de vies democràtiques i de correcta educació, perquè per nosaltres un acord de Ple, 

representat per una majoria democràtica, és una via democràtica i de correcta educació. 

Quan parlen de què els adversaris polítics sempre existiran, però utilitzem armes que ens 

atorga la democràcia i no utilitzem velles herències, anacròniques per aquests temps, crec que 

precisament  la declaració d’aquestes tres persones non grates ha estat utilitzant aquestes 

armes que com vostè diu ens atorga la democràcia, com són poder presentar mocions en els 

plens i fer acords de plens i que sigui la majoria democràticament qui decideixi si aquella 

moció prospera o no prospera. 

Val a dir que estem parlant de  3 persones , la primera Jiménez de Parga que no va tenir una 

actitud ni responsable, ni sensible, ni respectuosa a la necessitat de garantir el respecte i el 

desenvolupament dels pobles i la seva identitat personal i per tant el ple d’aquell moment va 

considerar que pels fets aquest i d’altres que s’havien esdevingut calia declarar-lo persona non 

grata. Això es va fer amb el recolzament dels grups municipals d’aquell moment, de CiU, del 

PSC , d’ERC, d’ICV i amb l’abstenció del PP. És a dir no hi van haver vots en contra i per tant 

democràticament i majoritàriament aquesta moció va prosperar i es va declarar persona non 

grata al Sr. Jiménez de Parga.  

Nomenar persona non grata a Maria de los Llanos de Luna, Delegada que homenatja militars 

que van participar amb el règim nazi que va detenir el President Companys i el van entregar a 

Franco perquè fos assassinat, per nosaltres és raó suficient per declarar persona non grata a 

Maria de los Llanos de Luna . 

I al ministre Wert, que vol que li digui de l’exministre ?. Per no parlar de la immersió 

lingüística que ja n’hem parlat moltes vegades en aquest plenari, però un ministre amb una 

voluntat recentralitzadora com mai  s’havia vist, retrògrada i segregadora socialment , també 

majoritàriament i democràticament aquest plenari va decidir que fos persona non grata. 

Considerem que el que perpetua els bàndols irreconciliables no és el nomenar persones non 

grates sinó precisament el fet de no parlar clar, de no denunciar certes actituds és el que fa que 

es perpetuïn aquests bàndols irreconciliables i com he dit al principi ens sentim molt allunyats, 



 

p.o. 30/09/2015 
 

126 

a les antípodes,  d’aquesta moció i el nostre grup municipal hi votarem en contra. 

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Bona nit, primera moció del grup de Ciutadans i comencen les “píndoles informatives” sobre 

dret constitucional i també fins i tot sobre dret internacional. No sé!. Aquesta Constitució se la 

poden quedar, per mi se la poden quedar!. Si el que han d’anar invocant és això de l‘article 1, 

la propera moció serà l’article 2, l’article 3, anirem fent les “píndoles informatives”. 

Fa pocs dies en Josep M Mainat deia que l’any 78 varem comprar un màquina d’escriure i ara 

volem una tablet . Doncs si, alguns fins i tot estem disposats a fer un reciclatge tecnològic per 

saber com funciona la tablet i no es pas que ens desagradi la màquina d’escriure, però les 

màquines d’escriure han de tenir el teclat complet i cinta per poder escriure un relat i aquí 

s’han acabat els recanvis i ja no podem construir més relats amb aquesta Constitució.  

Fa molta gràcia també aquests esment a la Convecció de Viena i aquesta perversió que ha fet 

l’ajuntament de la Garriga d’un article d’una convenció sobre relacions diplomàtiques de l’any 

61. Ho hem pervertit abans de poder-lo aplicar en  relacions internacionals, això és fantàstic! 

Miri, aquest article nou que vostè fa esment, efectivament és atribuïble i aplicable a les 

relacions diplomàtiques, no és cap perversió, les expressions jurídiques a vegades tenen 

significats jurídics i a vegades no i l’expressió non grata, vol dir que no agrada i vostè sap 

quines conseqüències jurídiques té en aquests cas ?. Doncs no en té cap!. Què vol dir declarar 

una persona non grata? . No vol dir res. Vol dir que no ens agrada. Aquest ple declara que no 

agraden les declaracions que han fet aquesta gent i punt. No els hi farem cap boicot si per 

alguna rara avinentesa haguessin de venir, ni els hi farem cap homenatge tipus “Bienvenido, 

Mister Marshall” . No té cap conseqüència, per tant és i així consta a les actes del plenari de 

les vegades que es van declarar persones non grates aquestes tres personalitats, que no 

agraden. Persona non grata, no agrada. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la C.U.P-PA: 

D’entrada estarem molt d’acord amb el que han dit els grups de CiU i Acord, sense que això 

vulgui dir que puguem estar d’acord amb altres coses que puguin passar d’aquí en endavant al 

nucli de Junts pel Si. 

Coincideixo bastant en el que han dit però la moció és tant llaminera que no puc perdre l’ocasió 

de fer queixalada. Des de la C.U.P estem en desacord de principi a fi. D’entrada d’aquest 

preàmbul-professió de fe de la Constitució (com a bons fanboys i fangirls que són la gent del seu 

partit d’aquest text transaccionat, en el seu dia, amb el franquisme) i considero, venint del 
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company Guillén, que és una postura ingènua. Ho dic sincerament perquè atribuir cinisme a C’s 

no és pas una cosa que ens pugui passar pel cap. 

Afirmar que des de 1978 posseïm un nivell de llibertat d’expressió i de respecte ideològic “com 

qualsevol democràcia que hi ha als països del nostre entorn” és pressuposar, com a mínim, una 

nivell democràtic molt deficient per als països del nostre entorn. O pecar d’un optimisme 

hooligan en relació al règim del 78 que no els deixa veure gaire el bosc. 

Per citar casos, molt ràpid, sobre el que representa aquesta llibertat d’expressió i respecte 

ideològic: S’han tancat diaris diverses vegades a l’Estat Espanyol des de l’any 78 i ràdios, Egin, 

Egin Irratia i Egunkaria, per exemple. Denunciats els casos per un grup de juristes 

internacionals com una vulneració de la Carta europea dels Drets Humans i en tots els casos hi 

hagué tortures als detinguts. El 2009 es va deixar sense efecte el pronunciament d’activitats 

il·lícites d’Egin i Egin Irratia;  i al 2010 els detinguts d’Egunkaria foren absolts. 

El PP va segrestar una portada de la revista satírica El Jueves  en un episodi esperpèntic, 

denunciat per l’International Press Institute que  recorda que la tipificació penal dels delictes 

d’injúries i calúmnies, vigent a Espanya, és contrària als estàndards internacionals en matèria de 

llibertat d’expressió. 

Amb l’aprovació de l’anomenada Llei Mordassa ja es veu quina és la qualitat de la democràcia a 

l’Estat Espanyol  (en el rebuig de la qual el seu grup s’abstingué en el darrer Ple, per cert). No és 

poca cosa, l’activitat periodística pot passar a ser considerada  activitat terrorista. 

I proposar, per exemple 6.000 euros per xiular l’himne espanyol..... no sé si l’aixopluc de la 

Constitució ens abriga gaire. 

Jo trobo que són maneres ben estranyes de defensar la llibertat d’expressió i el respecte 

ideològic. Suposem que des de Ciutadans sempre s’estarà prou amatent  a multes ridícules com 

aquestes, si es produeixen. 

Tanmateix, i referint-nos més concretament a aquesta qüestió, suposem que la declaració de 

persona non grata deu ser un acte exercit en la plena llibertat d’expressió i més quan no té cap 

mena d’efecte jurídic. Pot ser més o menys oportuna, pot ser  més simbòlica que cap altra cosa, 

però mostrar un rebuig ferm davant de declaracions i accions que, com a mínim, i per dir-ho 

amb un eufemisme, resulten inadequades, per dir-ho en paraules de Manuel de Pedrolo “cal 

protestar fins i tot quan no serveix de res”, no?.  

Segurament al Sr. Wert li rellisca, com li rellisca tot en general em fa l’efecte, el que pugui dir el 

Ple de la Garriga i nosaltres tenim tot el dret de reprovar-lo (ho haguéssim fet si haguéssim estat 

aquí, que no hi érem). 

Si li he  de donar la raó en una cosa, potser no cal declarar persona non grata com a estratègia, 
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bàsicament perquè si ho hem de fer cada vegada que hi ha declaracions catalanòfobes hauríem 

d’estar reunits cada dia.  

Però, vaja, si condecorar a una germandat de voluntaris falangistes que lluitaren al costat de 

Hitler, com ja s’ha recordat, no és un insult a la memòria, no ja només perquè el nostre va ser 

l’únic president d’Europa escollit democràticament que va ser  afusellat, sinó dels milions de  

víctimes de la barbàrie nazi i de menyspreu pels valors democràtics que això suposa, si això pot 

cabre en un estat de dret, nosaltres no volem pas viure al mateix estat, però això ens sembla que 

ja ho sabíem.  

Hi votarem en contra. 

 

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

Sr. Prims, deixi’m fer-li una broma. Tants mitjans de comunicació tancats i Telemadrid 

segueix aquí!. Déu ni do!.  

Jo, a casa meva, convido a moltes persones del meu entorn, però si una vegada “es pixen a la 

meva cara” els diré que no són benvinguts a casa meva.  

Nosaltres ja varem dir una vegada en un plenari que acceptaríem qualsevol moció aprovada al 

plenari de l’ajuntament de la Garriga, perquè entenem que és del tot democràtic i així ho 

seguirem fent perquè encara que no ens agradin les postures polítiques les hem de respectar i 

així ho seguirem fent i manifestarem la nostra posició dins el mateix plenari. 

Però clar!, llegint el primer paràgraf que parla de pluralisme polític i de llibertat d’expressió i 

de respecte ideològic cal dir que és precisament per això que  aquestes són persones non 

grates a la Garriga. 

Com ha dit abans el regidor Sr. Benzekry, són persones non grates, no ens agrada que vinguin, 

però en cap cas hi haurà un policia que els hi digui “ no entreu” directament. Fins i tot posaré 

un exemple de casa meva, del meu partit. Vaig anar a un acte a Barakaldo que avui recollien 

els mitjans de comunicació, on l’Alfonso Guerra va dir que “se pasaban la reforma del 

Estatuto de Cataluña por donde ellos quisieran” . En aquell moment , nosaltres, com a 

delegació de les Joventuts Socialistes de Catalunya, ens vam aixecar de l’auditori y vam 

marxar i quan vam tornar aquí, en un consell nacional el vam declarar persona non grata  i 

continuarem així, perquè si la gent no ens respecta nosaltres no podem respectar-los a ells. 

 

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

Sr. Guillen.. vaja 4 a 0 que li acaben d’encaixar!. No em veig amb forces de fer el 5è. Ho 

deixo aquí si vol. Està bé que hagi presentat aquesta moció perquè almenys ens ho passem bé.  
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Només un dubte. És una cosa en què m’ha fet pensar el Sr. Valiente. Declarar persona non 

grata en el seu dia al Sr. Jiménez de Parga  va tenir el seu sentit i és cert que, si ve aquí a la 

Garriga ningú li dirà res, però és que ara ja no vindrà i no sé si té gaire sentit que ho segueixi 

sent, essent difunt. És l’únic dubte que tinc, dubte que deixo a l’aire i que segur algú em 

respondrà o algú ho sabrà. Gràcies.  

 

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

Realment si és la primera moció i ens genera aquestes intervencions...doncs vinga, vinga!, 

presenti’n més!. 

M’ha sorprès quan m’ho mirava, continuant fent comentaris jocosos, que s’esmentés la 

Constitució en el primer punt ( és mentida, de fet no em va sorprendre) al parlar d’aquest tema 

i esperava que fessis la teva intervenció d’aquella manera tan gràfica que ens vas mostrar en el 

debat d’aquestes eleccions, que va ser posant la Constitució damunt de la taula. Pensava que la 

portaries, perquè va quedar com a més entenedor. Suposo que és perquè per la ràdio no es veu 

la Constitució i per tant no calia portar-la. 

Al Sr. Prim li vull dir que no passa res per estar alguna vegada d’acord amb CiU, és una cosa 

que amb el temps es  supera, a mi també em va costar una mica la primera vegada. Cada dia 

tampoc, però de tant en tant no passa res.  

Per acabar i referent als que ja ha apuntat el Sr. Prims, és veritat que la declaració de persona 

non grata  s’ha de posar de forma moderada, però és que ara per ara tenim un problema i és 

que les declaracions del Sr. Jiménez de Parga en el seu moment ara semblarien “no res” si les 

repasséssim i les poséssim al costat de les bestieses que hem sentit, no només catalanòfobes, 

però també i sobretot,  en els darrers anys. Evidentment si ara haguéssim de declarar a tothom 

persona non grata no acabaríem mai i els plens s’estirarien fins a les dues de la matinada. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Avui anem en camí d’això. Saben que  quan passen les dotze de la nit, hem de convocar un 

altre ple ?. Si, no es pot continuar perquè és un altre dia, per tant abans de les dotze acabarem 

segur. 

Sr. Guillén suposo que deu voler contestar ?. 

 

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

 Si voldria fer la darrera rèplica després d’aquesta golejada que deia el Sr. Oliveras.  

L’altra dia a la Junta de portaveus parlàvem precisament d’un ple que vàrem acabar tard i ara 
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anem pel mateix camí.  

Anem a pams. No em sorprèn res de les vostres posicions. Òbviament jo ja sé on estic. Sóc 

l’únic regidor obertament constitucionalista. Vaig fer el tema aquell de treure la Constitució, 

però aquest article u  me’l sé de memòria, encara que no vaig estudiar dret. Sóc historiador, o 

historiador latent com  va dir un vell professor amic meu de la Universitat Autònoma. 

Contestant als partits,  en quant al tema de la Constitució, ja li constataré després Sra. Budó a 

la moció que han presentat d’urgència, no vull ser redundant però el tema de la Constitució 

crec que té més efecte a la següent moció que han presentat sobre el President Mas.   

Ningú critica que no es puguin fer mocions al Ple , jo no ho critico, faltaria més, acabo de fer 

una. El que critico és el sentit d’aquesta moció, és el senyalament d’una persona,. Presentar 

una moció és democràtic, és fa per majoria i jo accepto la majoria, jo accepto que avui la 

moció serà tombada per una majoria absolutíssima , ho accepto, faltaria més. 

Sobre el tema de Maria de los Llanos de Luna no vull  fer d’advocat de Maria de los Llanos de 

Luna, que no és família meva, ni és del meu partit, en absolut. Va ser el propi alcalde de Sant 

Andreu de la Barca, socialista, el que va dir que li va tocar entregar el diploma a aquesta 

hermamdad , perquè és veritat, perquè li va tocar a ella, no vull fer d’advocat del diable, però 

siguem rigorosos en aquest tema . Això no treu que pugui tenir altres actuacions que puguin 

ser criticables  i sobretot jo entenc el vostre  posicionament amb ella perquè hi ha un 

contenciós administratiu obert per aquesta persona contra aquesta juntament . 

Al Sr. Benzekry li diré que l’article u de la Constitució espanyola és bàsicament igual que el 

de la Constitució francesa i que el de la Constitució  alemanya. Jo suposo que si un dia vostès, 

que tenen el  plantejament legítim de fer una Constitució Catalana, Catalunya s’establirà en  

un Estat social i democràtic de dret, perquè sinó  en què s’establirà?`. És bàsic i de primer dia 

de dret constitucional i  per tant no entenc aquests escarafalls per l’article u. És un article que 

està a quasi totes les Constitucions  democràtiques del món.  Òbviament que no té cap 

validesa jurídica Sr. Benzekry, ja hosé però, torno a repetir, no em sembla bé que s’assenyali a 

la gent pel simple fet  de la discrepància ideològica. Ara diré una cosa personal  quan l’Albert 

Rivera vivia aquí i vaig veure aquesta moció de la Sra. Llanos de Luna i del ministre Wert 

vaig pensar  que el declararien persona non grata.   Jo crec que ho desitjaven i no ho van fer 

perquè hagués estat un escàndol sumaríssim !. No ho van fer per què ja no vivia aquí, ara viu a 

l’Hospitalet, claríssim total. Ja han declarat així a tres persones i per què no a l’Albert?. No 

m’estranyaria, aqueta és la democràcia del nou país, assenyalar a qui discrepa i tenir-lo ja 

titllat de persona non grata.  

A la C.U.P, dir-li que jo discrepo molt  del vostre raonament, del que ha dit  el Sr. Prims,  de 
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què això ve del  franquisme, que la Constitució ve del franquisme,  doncs per mi  el Sr. Solé i 

Tura no és franquista, el Sr. Roca no és franquista i  per mi els pares de la Constitució no són 

franquistes . Precisament perquè aquesta Constitució va néixer per trencar amb el franquisme  

van haver-hi tants problemes. 

La Constitució és millorable, el debat aquell famós, però jo crec que ens ha donat un marge de 

llibertat  que avui ens permet estar aquí,  debatre i estar  o no d’acord amb la moció . 

No hi ha cap democràcia perfecta, jo ho entenc així, ni aquesta  és perfecta. Aqueta té les 

seves carències i puc compartir  alguna d’aquestes  preocupacions que has dit de la llibertat de 

premsa , com la portada de El Jueves, del qual he sigut lector en la meva època universitària 

cada miércoles , d’acord? 

I no em parli de declaracions catalanòfobes, que les condemno, però no veiem la paja en el 

ojo ajeno i no la biga en el propio, si us plau!. De declaracions catalanòfobes n’hi ha i de 

declaracions “hispanòfobes” també n’hi han. Jo  les condemno totes, no només aquestes . 

I al PSC li diré i ho torno a repetir, que no dic que no es puguin fer mocions,  com si jo digués 

que no es poden fer mocions!. Torno a repetir  farem mocions i en farem de mil tipus i jo 

m’abstindré o no m’abstindré , crec que són competència municipal  i la votació d’avui, ho 

torno a recalcar, l’acceptaré democràticament , com ho hem acceptat al Parlament de 

Catalunya, amb 9 diputats, on hem perdut moltes  mocions i moltes votacions  i hem d’intentar 

sumar. Avui en dia tindrem 25 diputats i qui sap  el que tindrem d’aquí a quatre anys.  

Res a dir Sr. Oliveras, com  has xutat al pal, t’agreixo  no haver-me ficat el gol.  

En quant a Iniciativa, com ja li he dit  sobre el tema de  l’article u al Sr. Benzekry. Ja els hi 

està bé a vostès estar d’acord amb Convergència . De tan estar d’acord amb Convergència així 

els hi va  a cada  cita electoral, continuïn  que van pel bon camí. Gràcies. 

 

la Sra. alcaldessa: 

Per al·lusions els diré que ja s’aniran adonant que no som tant dolents,  que no som el dimoni, 

ni mosseguem  i de ben segur que l’entesa que hi va haver el mandat passat no té a veure amb 

la lectura que vostè pugui fer dels resultats  de les darreres eleccions.  Li puc dir que el Sr. 

Molinero va fer una feina excel·lent com a regidor,  igual  que el Sr. Martí Porter, debatent i 

portant  les seves posicions i dir una altra cosa és faltar a la veritat.  

També permeti’m que li digui que la Sra. Llanos de Luna ens ha posat més d’un contenciós , el 

que passa és que molts els hem guanyat i els guanyarem tots.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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Per al·lusions també diré que jo no he dit que la Constitució espanyola fos franquista, he dit 

“relacionada amb el franquisme”. És a dir que de ruptura amb el franquisme  res, ruptura és el 

que pretenem fer ara.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Matisats aquests punts procediríem a la votació.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per 1 vots a favor (C’s)  i 16 vots en contra (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

C.U.P-PA, 1 PSC-CP 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 els de 

dret i de fet de la Corporació, desestima la moció. 

 

Tràmit d’urgència  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ara hem de votar la incorporació pel tràmit d’urgència  de la moció de suport i de solidaritat 

amb el President Artur Mas, l’Exvicepresidenta Joana Ortega, i la Consellera Irene Rigau 

encausats pel TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N. 

Com ja he explicat, abans de debatre la moció caldria  que els regidors i regidores votessin si 

estan d’acord o no  amb la seva incorporació pel tràmit d’urgència . 

Entendran que no  ens agrada incloure coses a última hora  pel tràmit d’urgència , però els fets 

s’han esdevingut així, va ser ahir  que es van donar les dates i si esperem al ple d’Octubre per 

debatre-ho serà totalment extemporani, ja que el ple d’octubre és el dia 30 i per aquesta motiu 

demanem que  es pugui incorporar i debatre avui en aquest plenari.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 17 membres assistents  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

C.U.P-PA, 1 C’s,1 PSC-CP, 1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació, aprova incloure la moció pel tràmit d’urgència. 

 

La Sra. Neus Marrodán es disposa a llegir la moció . La Sra. Budó fa un aclariment . 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tenim a sobre aquesta cosa que ens ha caigut i ara no sabem com ens diem , perquè el nostre 

grup  està format per 6 regidors de Convergència i una regidora de Demòcrates, però quan ens 

vam presentar  a les eleccions municipals ens vam presentar sota el paraigües de CiU i per tant 
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com a grup municipal ens vam constituir com a CiU  i  malgrat Unió no està representat en el 

nostre grup municipal  ens diem així. Bé és estrany però no  es pot canviar el nom i per tant  

som el grup municipal de CiU tot i que Unió ja no hi és amb nosaltres  

 

Moció que presenten els grups municipals de  CiU, Acord ERC-AM i Si-Solidaritat de suport amb el 

President Artur Mas, l’Exvicepresidenta Joana Ortega, i la Consellera Irene Rigau encausats pel 

TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N 

 

Atès que el president Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau han estat 

encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC); acusats de quatre delictes de 

desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i usurpació de funcions en 

l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya. 

 

Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu dret a 

decidir i l’anhel de ser consultat sobre el seu futur polític. 

 

Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d’acord amb la 

legislació vigent a Catalunya. 

 

Atès que el promotor de la denúncia és el conegut sindicat ultradretà “Manos limpias”. 

 

Atès l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol per 

querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política. 

 

Atès que l’Ajuntament de la Garriga sempre ha posat en valor la importància de la participació de la 

ciutadania i s’ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir del Poble de Catalunya. 

 

Atès que aquest encausament arriba l’endemà passat de les eleccions plebiscitàries al Parlament de 

Catalunya, on les forces favorables a la independència han resultat les guanyadores amb una majoria 

absoluta de 72 escons. 

 

Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels mitjans de 

comunicació a ran d’una filtració, corresponen al proper dia 13 d’octubre en el cas de la consellera 

Irene Rigau i de l’exvicepresidenta Joana Ortega i al proper dia 15 d’octubre en el cas del president 
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Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de l’afusellament del president Lluís Companys a 

mans de l’exèrcit espanyol. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals de CIU i Acord+ERC proposa al Ple 

Municipal de l’Ajuntament de la Garriga, l’adopció dels acords següents: 

 

ACORDS 

 

1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i 

l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el procés participatiu 

del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya. 

 

2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de la Garriga amb el dret democràtic del Poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític. 

 

3. Denunciar el perill de la instrumentalització política de les institucions de l’Estat per part del 

govern espanyol. 

 

4. Rebutjar la persecució que pateixen el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i 

l’exvicepresidenta Joana Ortega, per part dels aparells de estat espanyol; així com els intents 

continuats de privació del dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir els seu futur 

polític, per part del govern espanyol. 

 

5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris i a la Presidència del 

Parlament de Catalunya, a la Presidència i al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les 

autoritats encausades, a les entitats municipalistes de Catalunya, i als mitjans de comunicació 

locals, comarcals i nacionals. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 

Nosaltres, el  nostre grup,  només afegirem una frase, que no és nostra però que avui hem 

llegit i us volem traslladar perquè és curta però ho diu tot. Diu: “Espanya és un país on la 

justícia imputa un president que posa les urnes, però quan investiga el franquisme l’imputat és 

el jutge”. I jo crec que amb aquesta frase, que ho diu tot, no cal afegir res més. Òbviament 
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votarem a favor de la moció.  

 

Intervé el Sr. Albert Benzekry, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM : 

A mi em sembla que és una moció tristíssima, haver de portar un paper que expressi aquest 

sentit i aquest rebuig.. Crec que és una de les mocions més  tristes que hem hagut de portar a 

aquest plenari. 

Ens falten desfibril·ladors, efectivament, desfibril·ladors democràtics i aquests desfibril·ladors 

democràtics són les urnes i ens ho aplicarem tantes vegades com calguin. Batallar al jutjats 

allò que no es pot batallar a la política causa una tristesa profunda i més en el context post-

electoral o electoral, com li vulguem dir. És no entendre, no saber sumar, no saber veure els 

resultats que hi ha hagut . L’informe Pisa que ja deia que l’Estat Espanyol havia de millorar 

molt en matemàtiques. 

Filtrar l’encausament a través de la premsa, aguantar-se i deixar-ho anar després, però ja ho 

has deixat anar... . Això delata una connivència entre el poder polític, certs poders periodístics, 

per no parlar de les ingerències i les pressions i l’empastifament polític-judicial que hi ha a  

estat espanyol. És d’una autèntica vergonya. Una autèntica vergonya, la qualitat democràtica 

de Estat Espanyol  és pèssima, Sr. Guillén, pèssima, malgrat el que digui l’article 1 o l’article 

51 de la Constitució, és igual. Ho hem, vist també en les greus mancances que hi ha hagut de 

garanties democràtiques perquè desenes de milers de catalans que viuen fora de Catalunya 

poguessin exercir el seu dret de vot. Això si que s’hauria d ‘investigar!. Això si que mereixeria 

una moció!. Miri la presentarem el mes que ve!. Deixem-ho aquí. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Nosaltres  oferim el nostre suport absolut rebutjant la imputació contra Artur Mas, Irene Rigau i 

Joana Ortega per posar les urnes el 9N. L’únic que això reflecteix és la genètica demofòbica de 

Estat Espanyol, que té al·lèrgia a les urnes, té al·lèrgia a les expressions populars de la voluntat 

dels ciutadans que en formem part, de vegades per força. Això em remetria un altre cop a la 

Constitució i  el Sr. Benzekry “ja ha llegit la cartilla” i el Sr. Guillén no ha presentat la querella 

encara que li toqui el rebre una altra vegada. 

Només afegir que nosaltres volíem proposar unes esmenes. Entenem que la moció s’aprovarà 

igualment i la nostra intenció és donar-hi suport.  

Al segon punt on diu  Reiterar el compromís de l’Ajuntament de la Garriga ... nosaltres 

afegiríem  a garantir el dret democràtic del Poble de Catalunya ... . 

En el punt 3  descartaríem això del perill  i posaríem  denunciar el perill de la 
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instrumentalització política de les institucions de l’Estat per part del govern espanyol, que 

utilitza políticament les instancies judicials per intentar doblegar la voluntat del poble català. 

En el punt quart una darrera esmena , on diu ...Rebutjar de ple la persecució que pateixen ... per 

rebutjar de ple la imputació contra el president Artur Mas, la consellera....Entenem que no és 

una qüestió personal, i si ho és, és problema de Estat Espanyol, però en el fons el que hi ha 

darrera d’això és la persecució de la voluntat del poble català.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ho acceptaríem. 

 

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

Bé, m’esperava aquesta moció i de fet quan he vist a les tres de la tarda que la presentàveu he 

pensat: Heu trigat massa!. L’esperava i com l’esperava també tinc resposta . Amb aquesta 

moció anem a fer el que diria Ferran Adrià: una deconstrucció . Perquè està escrita en un 

llenguatge totalment processista  i s’ha de deconstruir i també per la gent que ens escolta seria 

bo fer una mica de traducció del que vol dir , de llenguatge processista a llenguatge, diguem, 

real, com entenem Ciutadans aquesta realitat. Val adir que en el primer atès , que parleu del 

President Mas, que ha estat acusat de prevaricació greu, malversació de fons, etc., jo em torno 

a remetre a la Constitució. Que voleu que us digui?.Tenim la presumpció d’innocència. Crec 

que de moment al Sr. Mas, la  Sra. Rigau i la Sra. Ortega se’ls ha d’aplicar la presumpció 

d’innocència. Van com a imputats. No se’ls ha sentenciat i pel que he llegit de diversos 

magistrats fins i tot no sé fins a quin punt pot arribar  això. De moment estan imputats i 

imputats ho podem estar qualsevol de nosaltres per una denúncia admesa a tràmit.  

Diuen després que el poble de Catalunya ha manifestat reiteradament i de forma majoritària el 

seu dret a decidir i l’anhel de poder ser consultats sobre el seu futur polític. Quan?. Perquè el 

que va haver fa dos dies són unes eleccions.  

Bé continuem. Aquesta és bona!. Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 

es va desenvolupar d’acord amb la legislació vigent a Catalunya.  Correcte!. Però l’àmbit 

jurídic no s’acaba a Catalunya, avui dia 30 de setembre, encara no s’acaba a Catalunya per 

vostès, encara hi ha un marc jurídic superior que s’ha de complir. Quan s’acabi aquest marc 

jurídic potser les lleis, que no ho crec, s’acabaran a Catalunya, però de moment el marc jurídic 

no s’acaba a Catalunya.  

Després diuen que això ho presenta el sindicat “Manos Límpias” , amb el qual jo no 

comparteixo gairebé res però a mi, ara mateix em sembla una frase “ad hominem” perquè... 
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total com ho presenta “Manos Límpias” ja no té cap utilitat!.. Bé, doncs no ho sé. Això els 

jutges ho diran, si té o no recorregut aquesta imputació. 

“Atès l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol 

per querellar-se amb qui posa les urnes .... “ Però si ja ho ha dit el Sr. Benzekry, si heu posat 

les urnes el dia 27 i no ha passat res. No ha passat res!. Han estat unes eleccions i no ha passat 

res per posar les urnes, quan segueixes els tràmits corresponent. No ha passat res. Fa tres dies 

que la va presentar el President del Govern igual que va fer el 25 de novembre de 2012 i no ha 

passat res. El que s’imputa o es persegueix són altres coses, però no el fet de posar les urnes. 

Queda molt bé dir, és que s’han posat les urnes, que Espanya no és democràtica perquè poses 

les urnes i et castiguen. Però és mentida senyors i senyores, és mentida!!!. A Espanya s’han 

posat les urnes des de l’any 77 i abans, s’ha anat fent i endavant!. Mil vegades s’han posat les 

urnes, generals, autonòmiques, europees, referèndums...si us plau, rigor!. Rigor home, rigor!. 

“Atès que l’Ajuntament de la Garriga sempre ha posat en valor la importància de la 

participació de la ciutadania ... “. Aquesta si és bona!. I ho diu el govern de CiU i Acord, als 

quals tots els partits de l’oposició li han recriminat sempre que en termes de participació 

ciutadana tenen greus dèficits i vostès es vanten que tenen participació ciutadana!. Bé, està bé  

però a la legislatura passada no van tenir precisament el suport de l’oposició en aquest tema.  I 

sobre que s’han pronunciat a favor del dret a decidir, ja els ho he dit més de mil vegades, tenen 

vostès la ISO 9001 d’això. Si això existís tindrien la ISO 9001 de sortida.   

Més coses, mes deconstrucions. Diuen que han tingut la majoria absoluta de 72 escons. 

Correcte. Però vostès han perdut 2 escons respecte al 2012 i no solament això, no han guanyat 

en vots i no solament això sinó que aquests 72 escons són el producte d’una llei electoral que 

no és proporcional, que prima més a territoris com ara Lleida o Girona, que no pas a 

Barcelona. Amb la proporció d’un ciutadà, un vot, vostès no haguessin tingut la majoria 

tampoc en escons, però bé s’ha d’acceptar tenen la majoria absoluta en escons i ja veurem si la 

C.U.P aguanta la pressió, la pressingcup  que s’està dient ara mateix pels mitjans. Jo crec que 

no l’aguantaran perquè la maquinaria de Convergència i d’Esquerra és molt forta . Però bé 

m’ha sobtat, m’ha sorprès gratament que us mantingueu en la vostra posició, no sé quan 

aguantareu, no us dono tampoc molt recorregut.  

Després vostès fan esment que el dia de la imputació del Sr. Mas és el dia del 75è aniversari 

de l’assassinat del President Company. Vostès de veritat, de veritat pensen que hi ha algú a la 

fiscalia que sap que el 15 d’octubre és el 75è aniversari de la mort del President Companys?. 

Vostès estan comparant un assassinat, un afusellament, amb un judici a un estat democràtic, 

amb garanties democràtiques, que després els jutges diran el que hi ha?. Vostès estan 
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comparant aquests dos fets?. Aquests dos fets no es sostenen. Una cosa és un afusellament, 

totalment condemnable i  una altra cosa és anar a declarar . Com va anar a declarar un bon 

amic meu, del meu partit i no faig tants escarafalls i també podria  fer el discurs victimista, 

dient que la seva imputació ha sortit 3 dies abans de les eleccions, però potser nosaltres som 

d’una altra pasta, callem, mirem endavant i la justícia ja dictaminarà el què.  

Per acabar, en el tema dels acords, torno a repetir no estan encausats  per posar les urnes. Les 

urnes s’han posat el dia 27, es van posar el 25 de novembre de 2012 i aquí no ha passat res i es 

posaran el 20 de desembre si el Sr. Rajoy  no es tira enrere i no ha passat res. Són els 

procediments i el seguir les lleis el que s’està jutjant.  

“ Denunciar el perill de la instrumentalització política de les institucions de l’Estat per part 

del govern espanyol” ...Aquí comparteixo el  diagnòstic, és veritat que la justícia espanyola  

està, així ho creiem, polititzada i de fet presentarem ara al mes d’octubre un bateria de 

propostes de cara al 20 de desembre per despolititzar la justícia, ara no ve al cas comentar-les, 

però nosaltres també ho creiem. Compartim el diagnòstic i mirarem de posar-hi medicació. 

El que no accepto és que es digui que Espanya no és una democràcia  com fa el Sr. Benzekry i 

que ha reiterat varies vegades. No ho diu la Constitució, Sr. Benzekry, ho diu l’índex de 

qualitat democràtica del The Economist que al meu parer és un òrgan independent i al seu 

anuari de 2014 diu que Espanya és una democràcia consolidada, amb les seves carències, 

perquè hi ha uns ítems que ho valoren  i està a la posició número 22, per sobre de països com 

França. Té les seves carències, clar que té les seves carències!. Tots els estats democràtics 

tenen les seves carències, però d’aquí a dir que Espanya avui en dia no és un país democràtic 

.... !!!. Ja dic, no ho diu la Constitució espanyola ho diu un òrgan que es diu The Economist, 

l’índex de qualitat democràtica de The Economist. 

Em sembla que no sorprenc a ningú si dic que votaré en contra d’aquesta moció. Que és 

victimisme pur i dur. Victimisme que porten fent vostès molts anys i suposo que és una 

manera de desviar l’atenció dels problemes reals de Catalunya, que no són precisament que el 

senyor Mas estigui imputat, declari i ja veurem que decidiran els jutges. Gràcies. 

 

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

M’alegra assabentar-me que un procés judicial si és cosa nostra i els majors de 55 anys no són 

cosa nostra.. M’alegro d’haver-me assabentat en aquest plenari d’això perquè no ho tenia clar. 

Vagi per endavant que nosaltres ens abstindrem en aquesta moció. Ens abstindrem perquè 

considerem que tot aquest procés judicial està totalment polititzat, totalment. Seria mentir i jo 

de mentir no tinc ganes, dir que no està polititzat. Per què?. Perquè com han dit abans, el 
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dimecres va sortir als mitjans de comunicació un article que deia ja quin seria el dia que 

judicialitzarien al President Artur Mas. Fins i tot (perquè no tenia impressora en aquell 

moment) volia imprimir un text que va fer l’ABC on deien fins i tot en quin cotxe aniria a 

declarar. Em sembla surrealista que el dijous, a un diari nacional facin articles sobre en quin 

cotxe anirà el President Artur Mas a declarar., me parece todo menos importante. Però bé 

cadascú té la seva editorial. 

El que si és cert és que dins aquesta moció hi ha acords que són polítics, polítics totalment i 

que nosaltres no compartim, però no volem votar en contra  perquè no entenem que s’hagi de 

votar en contra . Creiem que el que s’ha de fer és dialogar, dialogar i dialogar i el que estan 

fent és que la gent cada vegada tingui menys ganes de dialogar, menys ganes de dialogar i 

menys ganes de dialogar, amb la qual cosa no podem votar en contra d’aquesta moció. 

Tampoc votarem a favor i no perquè entenguem que té poca importància, ens abstindrem.  

 

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

La moció aquí està.  

Sr. Guillén des d’aquí no m’ho sembla però és miop i s’ho ha de fer mirar. M’ha semblat 

entendre fora de la moció que a Espanya es pot votar, que no hi ha cap problema, que les urnes 

són el dia a dia d’aquest Estat . Suposo que el Sr. Albert Rivera, el seu amic, es presentarà a 

les eleccions del 20 de desembre proposant un referèndum  posant  les urnes, canviant la 

Constitució perquè pugui tenir lloc el que vostè diu. Comenti-li a  veure que li sembla . Fent 

referèndums, a Euskadi, al País Valencia, a Ses Illes els anirà molt bé. Nosaltres esperem no 

ser-hi. Gràcies.  

 

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

Està clar que també em moria de ganes de fer una valoració política. Si, si, s’ha fet una 

valoració política fins i tot de si la C.U.P. s’entendrà amb Convergència, si aguantaran el tret. 

Fins i  tots ha posat un nom, si això no és una valoració política no sé que és!. Hi ha tertulians 

als que els hi paguen per això i fan menys estona i ho fan menys brillantment, encara que no 

comparteixi pràcticament res del que ha dit.  

I també ens ha aclarit, gràcies a la brillant intervenció del Sr. Valiente, quan decidirà votar les 

mocions. Clarament té raó el Sr. Valiente, aquesta és una moció en clau del que ens ha dit fa 

un moment que no votaria mai i per tant amb molt d’encert ja hem vist que era una qüestió del 

concepte i del contingut. Torno a posar l’accent perquè el Sr. Valiente l’ha trobat i com era un 

dels dubtes de la nit que s’ha repetit moltes vegades, doncs ha estat bé aclarir-ho. Ja està.  
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No cal dir gaire cosa més, ja s’ha dit tot, simplement  que és curiós que haguem d’estar parlant 

contra tu  perquè la moció anava d’un altre tema. Deixo el comentari  i simplement dic que 

això és una vergonya, i que nosaltres donarem el nostre vot més que favorable a la moció, 

perquè aquesta situació és inacceptable en un país democràtic.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

 

«Moció que presenten els grups municipals de  CiU, Acord ERC-AM i Si-Solidaritat de suport amb 

el President Artur Mas, l’Exvicepresidenta Joana Ortega, i la Consellera Irene Rigau encausats pel 

TSJC per la consulta al poble de Catalunya del 9N 

 

Atès que el president Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau han estat 

encausats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC); acusats de quatre delictes de 

desobediència greu, prevaricació, malversació de fons públics i usurpació de funcions en 

l’organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya. 

 

Atès que el poble de Catalunya, ha manifestat reiteradament i de forma majoritària, el seu dret a 

decidir i l’anhel de ser consultat sobre el seu futur polític. 

 

Atès que el procés participatiu del 9 de novembre del 2014 es va desenvolupar d’acord amb la 

legislació vigent a Catalunya. 

 

Atès que el promotor de la denúncia és el conegut sindicat ultradretà “Manos limpias”. 

 

Atès l’anomalia democràtica que afecta la Fiscalia General de l’Estat i el govern espanyol per 

querellar-se amb qui posa les urnes i que respon a una maniobra política. 

 

Atès que l’Ajuntament de la Garriga sempre ha posat en valor la importància de la participació de la 

ciutadania i s’ha pronunciat reiteradament a favor del dret a decidir del Poble de Catalunya. 

 

Atès que aquest encausament arriba l’endemà passat de les eleccions plebiscitàries al Parlament de 

Catalunya, on les forces favorables a la independència han resultat les guanyadores amb una majoria 

absoluta de 72 escons. 

 



 

p.o. 30/09/2015 
 

141 

Atès que les citacions per declarar, que els querellats han conegut primerament pels mitjans de 

comunicació a ran d’una filtració, corresponen al proper dia 13 d’octubre en el cas de la consellera 

Irene Rigau i de l’exvicepresidenta Joana Ortega i al proper dia 15 d’octubre en el cas del president 

Artur Mas; data que coincideix amb els 75 anys de l’afusellament del president Lluís Companys a 

mans de l’exèrcit espanyol. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals de CIU, Acord+ERC i SI-Solidaritat 

proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament de la Garriga, l’adopció dels acords següents: 

 

ACORDS 

 

1. Expressar el suport i la solidaritat amb el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i 

l’exvicepresidenta Joana Ortega, encausats per haver posat les urnes en el procés participatiu 

del 9 de novembre del 2014 sobre el futur polític de Catalunya. 

 

2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de la Garriga a garantir el dret democràtic del Poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític. 

 

3. Denunciar la instrumentalització política de les institucions de l’Estat per part del govern 

espanyol que utilitza políticament les instàncies judicials per intentar doblegar la voluntat del 

poble català.  

 

4. Rebutjar de ple la imputació contra el president Artur Mas, la consellera Irene Rigau i 

l’exvicepresidenta Joana Ortega, per part dels aparells de estat espanyol; així com els intents 

continuats de privació del dret democràtic del Poble de Catalunya a decidir el seu futur polític, 

per part del govern espanyol. 

 

5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris i a la Presidència del 

Parlament de Catalunya, a la Presidència i al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les 

autoritats encausades, a les entitats municipalistes de Catalunya, i als mitjans de comunicació 

locals, comarcals i nacionals.» 

 

El Ple de l’Ajuntament, per 15  vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 SI-Solidaritat i 
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1 ICV-EUiA-E), 1 vot en contra (C’s),  i 1 abstenció (PSC-CP), dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aprofitant li preguntaré a Sr. Guillen el que abans deia el Sr. Marco i és que quan temps van 

aguantar vostès la pressió a Andalusia?. Després em contesta.  

 

18. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que formula el grup municipal d’ICVEUiA-E,  demanant que el carrer Samalús s’inclogui en 

la seva totalitat a l’illa de vianants del centre  

 

Atès que el tram central del carrer Samalús és un veritable perill pels vianants donada l’estretor de les 

voreres que les fa completament impracticables. 

 

Atès que el carrer Samalús és un dels vials més utilitzats com a camí escolar a peu d’accés a l’escola 

Puiggraciós i a l’Escola Municipal de Música que molts infants utilitzen cada dia.  

 

Atès que el tram del carrer Samalús que toca amb la plaça can Dachs ha esdevingut una zona on es 

produeix sovint aparcament indegut de vehicles. 

 

Atès que no s’ha posat solució a aquest aparcament indegut, ben al contrari, tot i la demanda 

continuada del nostre grup i de diversos ciutadans i ciutadanes. 

 

Atès que des de que es va canviar la direcció del carrer Nostra Senyora de la Salut i es va convertir el 

tram superior del carrer en illa de vianants, aquest vial ja no aporta res a la mobilitat en vehicle que no 

pugui resoldre el carrer Figueral.  

 

Atès que la incorporació d’aquest vial a l’illa de vianants augmentaria notablement la seguretat vial i 

la qualitat de vida del centre a la vegada que afavoriria comerços i negocis de restauració del carrer. 

 

Formulem el següent prec: 
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Que l’Equip de Govern convoqui la comissió de territori per que en parlem monogràficament d’aquest 

tema i es pugui iniciar l’estudi tècnic per a convertir tot el carrer Samalús en illa de vianants. Que en 

aquesta comissió política es defineixi també un procés participatiu ciutadà sobre l’augment de l’illa de 

vianants. 

 

Que una vegada s’hagi implantat aquesta illa de vianants el carrer Samalús esdevingui camí escolar 

segur per a l’Escola Municipal de Música i l’escola Puiggraciós. 

 

INTERVENCIONS  

 

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

Un petit aclariment per dir que tot això ve a ser el resultat de què darrerament hem vist un 

increment notable de l’aparcament indegut i a més a més a perpetuïtat, algunes vegades amb 

hores i hores d’estada al carrer de Samalús i ens hem cansat de demanar una cosa que era 

simplement que es complís el que calia que és que es perseguís l’aparcament indegut en aquest 

carrer. Per tant hem cregut que s’ha d’apostar per una situació  més transformadora. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

En tot cas el que s’apostarà es decidirà quan pertoqui i on pertoqui  i òbviament això ho haurà 

de liderar l’equip de govern que per això estem governant. En tot cas li he de dir que la nostra 

voluntat és convocar una comissió de Territori, però no aquesta que ja està convocada en breu, 

perquè l’ordre del dia ja té diversos punts.  

Crec que si, que hem de convocar una comissió més monogràfica per parlar d’aquests temes  i 

aprofitant una convocatòria on puguem parlar de com resolem el tema del carrer Calàbria 

plataforma única, com treballem el tema del carrer dels Banys entre el carrer de la Doma i el 

carrer Figueral plataforma única.... . És a dir quan a anem a parlar de tot això aprofitem i 

parlem de tot plegat.  

Es continua perseguint els mals aparcaments del carrer de Samalús el que passa és que jo crec 

que la crida ha d’anar més enllà, la persecució al civisme de les persones . Crec que tots hem 

de ser capaços de fer una crida al civisme d’aquelles persones que aparquen indegudament al 

carrer Samalús i en d’altres llocs del municipi que potser com no hi passem, ni en parlem, ni 

els defensem. 

El comportament incívic no és un comportament exclusiu que passi al carrer Samalús, el que 
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passa és que aquí com és un lloc on la majoria de la gent es mou, es veu més, però la conducta 

incívica, que també es persegueix, es produeix també a altres parts del municipi molt més 

desprotegides i ningú planteja que es converteixin en illes de vianants . Crec que aquesta 

anàlisis ha d’anar més enllà de dir : “Com que aparquen malament ho tanquem!”. Aquesta 

anàlisis ha de ser més profunda i per això compartim la idea de convocar aquesta comissió per 

tal, entre tots plegats, de debatre la millor solució per aquest i altres casos del municipi.  

Per tant agraïm el prec i dir-los q que la propera reunió de la Comissió de territori esperem que 

sigui un monogràfic de carrers. 

 

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

Sobre aquest prec i aprofitant l’avinentesa que voleu fer un monogràfic, jo crec Sr. Molinero 

que feu curt en el tema dels camins escolars a la Garriga. No hi ha camins escolars a la 

Garriga. És fictici. No hi ha cap camí escolar indicat, senyalitzat, ni cap projecte de bus a peu, 

jo crec que en aquesta legislatura això ho hauríem de treballar. Nosaltres ho portem escrit al 

Garric d’aquest mateix setembre .  

Veig sinèrgies que podem aprofitar i us convido, que en això si ens posem d’acord, a que 

anem més endavant i a que tinguem camins escolars el proper curs 2016-2017 a la Garriga. 

Crec que és un projecte de poble que hem de tirar endavant i que requereix d’aprofitar també 

un monogràfic per veure com dissenyem aquesta xarxa de camins escolars que tenen pobles 

com Caldes de Montbui o part de Granollers i ja no dic Barcelona. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Molt bé, doncs fem això ens emplacem a aquesta trobada. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal de C’s La Garriga referent a la publicació de les actes i 

enregistrament sonor dels plens municipals al web de l'Ajuntament. 

 

Atès que l'última acta del Ple Municipal que es pot consultar al portal web de l' Ajuntament és de la 

sessió plenària del més de març d'enguany. 

Atès que l'últim arxiu sonor d' un ple que es pot escoltar d' un Ple Municipal és el de ple d'organització 

de l' Ajuntament del passat 29 de juny. 

Atès que la publicació de les actes íntegres dels Plens Municipals són uns dels 80 indicadors ITA 

(índex de transparència dels ajuntaments) que l'organització no governamental Transparència 
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Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència. 

Atès que la publicació de les actes íntegres dels Plens Municipals són uns dels indicadors que avalua 

l'Observatori de la Comunicació de la UAB amb el segell d’Infoparticipa. 

Atès que aquest Equip de Govern la passada legislatura engegà un portal específic per mostrar la 

transparència d'aquest Ajuntament (mancança aquesta que des de C's vam fer notar la passada 

legislatura i de la qual ens alegrem que anessin per feina) que fins i tot va ser portada d'una de les 

edicions de el Garric. 

Atès que des de C's tenim el comprimís ferm amb la transparència de les institucions públiques i amb 

que els garriguencs puguin conèixer de manera fàcil i accessible què i com es treballa al seu 

Ajuntament. 

Per tots aquests motius formulem els següents precs. 

• Que s'actualitzi el Portal Web Municipal amb la inclusió de les darreres actes íntegres 

aprovades per aquest Plenari. 

• Que es publiqui l'arxiu sonor tant del Ple del mes de juliol com el que avui estem fent en 

aquesta sala. 

• Que es tingui cura de la correcta publicació a la web de l'Ajuntament  d'ara endavant  tant de 

les actes com dels arxius sonors en temps i forma. 

• Que es revisi periòdicament el acompliment de tots els indicadors ITA de Transparència 

Internacional i els del segell Infoparticipa i que en cas de que algun punt pateixi modificacions 

indicar-ho al portal de transparència de l'Ajuntament per a la correcta informació de qui el 

consulti. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Vull matisar que potser hi ha una confusió perquè les actes estan penjades fins a la data d’avui 

i l’explicaré perquè només estan penjades les actes fins al mes de juny . Abans de penjar les 

actes a la web municipal han d’haver estat aprovades pel plenari corresponent perquè tothom 

doni validés al contingut de l’acta i un cop aprovada aquesta acta és de rebut penjar-la a la 

web, amb posterioritat.  

Recordin que avui hem aprovat les actes del ple de mes de juliol i del ple extraordinari del 31 

d’agost i per tant ara un cop aprovades ja podran ser penjades a la web. Per aquest motiu li dic 

que estem al dia en el que fa al tema de les actes. 

No només això sinó que a la web municipal abans del ple ja es posa l’ordre del dia i després 
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del ple es posen els acords del ple. És a dir que aquesta informació és prèvia a la celebració del 

ple i no a posteriori. És una informació que per criteris de transparència i perquè la voluntat 

política, en aquest cas, és  de què sigui així es fa. Tinguin en compte que avui hem aprovat les 

actes que teníem per aprovar per tant ja podrien ser penjades a la web.  

Al ple del mes d’octubre aprovarem l’acta del ple d’avui i per tant serà després del ple 

d’octubre que penjarem la del dia d’avui i així és com s’ha d’anar esdevenint i per això a data 

d’avui la del mes de juliol encara no estava penjada.  

Referent a l’enregistrament sonor dels plens cal dir que en l’actualitat s’estan retransmetent en 

directe per la ràdio i que tan bon punt radio silenci disposi ja de manera operativa de la nova 

web (s’està treballant per tal que això sigui possible a finals d’octubre aproximadament), 

també es podrà penjar el ple sonor. Però igual que es fa amb l’acta del ple haurem d’esperar 

que estigui aprovada i validada per tots els grups polítics el contingut de l’acta per tal que es 

pugui penjar sonorament a la web de la ràdio municipal. 

Recordeu que les actes del plenari de la Garriga no són un resum, sinó una transcripció literal 

del contingut del ple i per tant quan estigui aprovada es penjarà també el document sonor.  

 

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

Val a dir que dijous a la nit quan vam fer aquest prec les actes estaven fins al març d’aquest 

any. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 No, no, estan fins el mes de juny, segur. 

 

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

Accedint-hi per l’ordinador no. Ara m’està venint al cap que no sigui un problema de la cache  

del meu ordinador, a vegades si no l’actualitzes passa això. Perquè evidentment si haguéssim 

vist que les actes estaven penjades no haguéssim presentat el prec. 

Sobre el tema de l’enregistrament sonor, hi ha ajuntaments que no fa falta que s’aprovi l’acta, 

perquè ara mateix s’està escoltant per Ràdio Silenci.  

Ara em ve al cap que a l’ajuntament de Parets al dia següent, a les hores següents, ja està 

publicat l’enregistrament sonor del ple. No és el mateix que aprovar l’acta, que això ho entenc 

i és una pregunta que fa un parell d’anys vaig  fer al Sr. Jordi Eduard Perales i m’ho va 

explicar molt bé, com funcionava aquest tema.  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 En tot cas estudiarem si legalment no hi ha cap inconvenient i ho valorarem. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal de C’s La Garriga referent a la proliferació de deixalles 

producte de entrompades a diferents parcs infantils i altres zones de la Garriga  

 

Atès que darrerament està sent habitual trobar deixalles producte d'improvisades entrompades a parcs 

infantils com el de Malhivern (Pl. Narcisa Freixas), Can Terrés 1 i 2 o fins i tot a la vil·la romana de 

Can Terrers. 

 

Atès que els caps de setmana aquestes zones son de concurrència de molts garriguencs i garriguenques 

sigui per gaudi d'aquests llocs, sigui per celebrar festes d'aniversari de nens i nenes. 

 

Atès que acaben sent la gent que pel matí utilitzen o passegen per aquestes instal·lacions qui retiren les 

restes de brutícia. 

 

Atès que l' ordenança de policia i bon govern en el seu article 9.e prohibeix embrutar tot bé que sigui 

públic o privat. 

 

Atès que la imatge que es dona en quant a neteja i higiene no és la adequada. 

 

Per tots aquest motius formulem aquests precs: 

• Que l' Ajuntament reforci la vigilància en aquestes zones, especialment els caps de setmana 

per tal d'evitar que les reunions de joves que volen fer una entrompada acabi amb aquestes 

mostres d'incivisme. 

• Que el Govern Municipal faci una campanya de conscienciació am rètols informatius avisant 

que el no recollir les deixalles als parcs pot ser motiu de sanció. 

• Que el Govern Municipal estengui aquesta campanya al jaciment de Can Terrés prohibint la 

ingesta de begudes alcohòliques dintre d'aquell recinte. 

 

INTERVENCIONS 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Val a dir que no sabia com es deia “botellón” en català i ho vaig haver de buscar. Vaig buscar 

per internet i vaig veure que Vilaweb publicava aquest terme que era “entrompada” , que em 

va sonar fatal , però no volia posar “botellón” perquè quedava ... no barbarisme, sinó lo 

siguiente . No és collita pròpia perquè val a dir que no ho sabia. 

 

El Sr. Guillén llegeix el prec.  

 

Segueix el Sr. Guillén: 

El tema de Can Terrers me’l van avisar fa dues setmanes i no m’ho creia i la setmana passada 

vaig anar jo caminant amb el meu nen i clar....aquestes restes arqueològiques no es 

corresponen i no són contemporànies del que és la vil·la romana.  

A altres parcs passa igual, perquè jo em vaig trobar a la plaça Narcisa Freixes, celebrant 

l’aniversari de la meva filla, havent de recollir totes les restes d’una d’aquestes entrompades i 

un dels pares em va dir que la setmana anterior havia passat tres quarts del mateix. Va ser 

diumenge al matí. Ja  era la segona setmana consecutiva que passava.  

Sembla ser que a la vil·la romana de can Terrers està passant cada setmana, jo vaig anar per 

casualitat i m’ho vaig trobar, ja dic no són restes arqueològiques, els que som del camp 

d’Història sabem que els romans no feien aquestes coses.  Gràcies. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Bé els romans també tenien les seves coses!. 

Jo crec que rètols informatius en positiu en els parcs ja n’hi ha, però en tot cas reforçarem la 

campanya de recollida de deixalles. Referent a prohibir la ingesta de begudes alcohòliques al 

jaciment de can Terrers el que li haig de dir és que de fet la ingesta de begudes alcohòliques 

està prohibida a tota la via pública. Seria absurd que es prohibís localment  a dins les runes de 

can Terrers quan malgrat tots ens hem conjurat a que quan hagi un canvi de govern a l’Estat 

Espanyol ens carregarem la llei mordassa, però en aquest moment aquesta llei de protecció de 

la seguretat ciutadana recull aquesta prohibició amb sancions de fins a 600€ , per consumir 

alcohol a la via pública. Per tant penso que és redundant prohibir-ho a can Terrers , però penso 

fer, igual que a la resta de parcs, una campanya que mantingui la cura i preservació, de si algú 

va allà que reculli les deixalles.  

El tema de les runes de can Terrers cal tractar-lo d’una manera diferent perquè el que cal és 

preservar aquest espai de qualsevol bretolada que es pugui produir, més enllà de què vagin a 

consumir begudes alcohòliques i deixin allà l’ampolla. Crec que cal anar més enllà i treballar-
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ho. Òbviament agafem el compromís que això sigui així.  

Aquí s’acaben els precs, no hi ha preguntes escrites , la Sra. Dachs té unes preguntes orals , no 

sé si les podrem respondre totes avui, ho intentarem i si no  ho deixaríem pel proper plenari.  

 

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

 Les faig totes de cop o una per una ?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, totes de cop.  

 

Segueix la Sra. Clara Dachs 

 Són sis preguntes, però jo sóc molt ràpida i molt sintètica, com podreu veure:  

1) Volíem tornar a preguntar, com varem fer l’últim ple si ja us heu pogut estudiar el fet de 

posicionar-vos com a acusació particular pel cas de l’homicidi d’una dona garriguenca trobada 

morta al Port de Barcelona, perquè d’alguna manera esdevingui una problemàtica social i no 

particular si l’ajuntament es posiciona com a acusació particular.  

2) Preguntar si ja han elaborat el Pla d’Acció Municipal (PAM) per tal que tinguem 

informació detallada de l’estructura municipal?. Quan es preveu que tindrem el PAM a l’abast 

del poble de la Garriga? 

3) El passat 29 de juliol es va aprovar la moció per la reobertura del Centre d’Atenció Primària 

de la Garriga en horari nocturn. S’han realitzat els acords presos de: 

-Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut i als organismes 

competents en la matèria, la necessitat de restablir el servei complet del CAP.? 

4) Diverses persones del barri dels Tremolencs ens han alertat de que s’ha eliminat el servei de 

recollida de fracció orgànica al seu barri. Voldríem saber si això és així i per què?. 

Si no és veritat no sé per què ho diuen. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

5) Quina és la situació actual de les obres de l’àrea de l’Artigassa? Volem saber exactament 

com està, sabem que hi ha hagut obres, que s’han parat i que s’havien passat pel forro 

l’actuació arqueològica i en quina situació s’està, per dir-ho així, amb l’ajuntament de 

Cànoves en aquest aspecte. Saber una mica l’estat de la qüestió.  

 

Segueix la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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Per acabar, segons la web de l'ajuntament, en la presentació del pressupost 2015, el dia 18 de 

desembre de 2014, es deia que la Generalitat li devia al Consistori 1.300.000€ (un milió tres-

cents mil euros ) i volem saber si encara se’ns deuen aquests diners, si han augmentat i si s’ha 

fet alguna cosa per cobrar-los.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Encara no tenim resposta pel que fa a si ens podrem presentar o no com a acusació particular.   

Pel que fa al Pla d’Acció Municipal, estem acabant de redactar-lo, ara estem fent la feina de 

fusionar-ho en un document únic, perquè des de cada regidoria i cada tinença d’alcaldia s’ha 

fet la feina que calia i estem en la fases d’anar fusionant, de fer un document únic per tal de 

poder-lo presentar el més aviat possible, que esperem sigui a finals/mitjans del mes d’octubre.  

Referent a la moció de la reobertura del CAP, òbviament com sempre es fa amb cada moció 

que  diu enviar això aquí, això allà...., ja s’ha fet. Sempre s’envien els acords de ple a qui 

correspon i s’envien les mocions, sempre. Després d’un ple es signen els certificats del ple i a 

més a més es fa trasllat de tot el que s’ha aprovat allà on pertoca.  

En quant a la recollida de la fracció orgànica del barri dels Tremolencs, cal dir que res més 

lluny de la realitat i aprofito que tenim el micro per emplaçar als veïns que hagin pogut tenir 

alguna molèstia en aquest sentit, que vinguin a l’ajuntament a denunciar quin ha estat el 

problema, per tal que si ha hagut un robatori d’algun contenidor d’orgànica o alguna cosa ens 

ho diguin i així puguem, no només restablir el servei, sinó veure què ha pogut passat i ser-ne 

coneixedors en primera persona. 

Sobre el tema de l’Artigassa jo  crec que el més important és la represa de la relació entre els 

dos ajuntaments ja que amb l’anterior mandat, pel tema de l’Artigassa,  no hi era aquesta 

relació. M’he trobat amb l’alcalde de Cànoves, ens hem reunit per parlar del tema de 

l’Artigassa, les obres estan aturades mentre no hi hagi l’informe de cultura que en aquest 

moment està pendent d’aquest estudi arqueològic que s’ha fet a la propietat.  

Val a dir que la propietat seguia amb les seves, seguien amb les obres i per tant varem 

denunciar aquest fet i l’ajuntament va enviar la policia, (l’ajuntament de Cànoves, que és qui 

té competències) , per tal que aturessin aquestes obres i suposo que li hauran obert un 

expedient perquè si ha hagut una infracció administrativa que doni lloc a multa, etc., l’hagi de 

pagar.  

El tema està així, falta aquest informe que no sabem què dirà . Per part nostre continuarem 

com a ajuntament amb la posició en contra d’aquest berenador allà i per tant tirarem endavant 

el tema del contenciós com ja varem manifestar. En aquest sentit no ens farem enrere malgrat 
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el que faci o deixi de fer l’ajuntament de Cànoves, perquè l’atorgament d’una llicència és un 

acte reglat que si compleix els requisits no es pot no donar. No sabem com acabarà però 

malgrat tot nosaltres continuarem de la mateixa manera. 

Pel que fa al deute de la Generalitat amb l’ajuntament de la Garriga en aquests moments la 

xifra no la tenim, no crec que s’allunyi gaire d’aquesta que han dit, perquè a mida que van 

pagant van devent i tots som coneixedors de quina és la situació financera de la Generalitat i a 

mida que van pagant es va produint deute i per tant es va mantenint aquesta quantitat . En tot 

cas com ara no els hi podem donar aquesta dada els hi donarem el més aviat que en tinguem 

coneixement.  

Vull informar-los que ens hem oblidat en el punt del ple d’informes de l’alcaldia, perquè no 

hem caigut, i amb el tema de les mocions i tot plegat ho hem passat per alt. Aquest punt està 

reservat a poder informar de coses puntuals, per exemple en el cas quan haguem interposat un 

contenciós  dir en quina fase es troba, etc., etc., diferents temes. 

En aquest punt dir-los que per part de l’equip de govern es va decidir fa un parell de setmanes 

que a partir d’ara faríem els pagaments a l’Agència Tributària Catalana. Això ho havíem 

aprovat ja (el Sr. Oliveras diu menys mal !) en mocions diverses vegades i sempre havíem dit 

que quan fos possible i fos legal així ho faríem . En aquests moments s’ha obert la possibilitat 

de no haver d’anar allà en persona a dipositar tots els pagaments, amb això es podia incórrer 

en què l’Agència Tributària no pagués en forma a l’Agència espanyola i que aquest 

endarreriment li costés diners a l’ajuntament. En aquests moments els tràmits s’han facilitat, 

són tràmits electrònics i per tant està garantida tota la tramitació de manera immediata i com 

ha arribat aquest moment els volem informar que procedirem a fer els pagaments que ens 

corresponen a través de l’Agència Tributària Catalana.  

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-tres hores i  vint-i-cinc minuts, del qual com a 

Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


