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

25 DE MARÇ DE 2015 

 

La Garriga, vint-i-cinc de març 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)  

Sr. Josep M Torres i Ardèvol (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sra. Maria del Mar Canet i Baños (CiU) 

Sr. Albert  Jiménez i Romaguera (CiU) 

Sra. Neus Marrodán i Torrents (ACORD-AM) 

Sr. Albert Benzekry i Arimon (ACORD-AM) 

Sra. Maria Dolors Castellà i Puig (ACORD-AM) 

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

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (S.I.) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-PM) 

Sr. Carlos Martín i Fernández (PSC-PM)  

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

Sr. Martín Porter i Huerre  (ICV-EUiA-E)  

Sr. Fernando Jiménez i González (PP)  

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   
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Ordre del dia: 

1 Aprovació acta sessió anterior 

2 Despatx d’Ofici 

3 Autorització de compatibilitat laboral ; Sr. FSR, professor de l’EMM. Grup A1 

4 Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de conservació i manteniment dels 

parcs, jardins i espais verds de la Garriga 

5 Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci VOTV 

6 Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Localret 

7 Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del  Consorci per a la Gestió  Residus del 

VO 

8 Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari  

9 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 

2014 

10 Donar compte de l‘aprovació i formalització  del conveni  per l’urbanització del camí 

fluvial de la Garriga/Figaró  

11 Adhesió a la declaració institucional del 8 de març de 2015 de l’Institut Català de les 

Dones. 

12 Mocions. 

13 Precs i Preguntes. 

 

PRÈVIA  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a la sessió plenària del mes de març. 

Aquesta tarda he comunicat a la resta de regidors i regidores de l’ajuntament que abans 

de començar el ple faríem un minut de silenci en memòria, en record i en senyal de 

condol cap a totes les famílies i amics de les persones que ahir, malauradament, van 

perdre la vida a l’accident d’aviació.  

 

Es fa un minut de silenci. 

 

1. Aprovació acta sessió anterior. 

 

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

l’acta núm. 67/2015 corresponent a la sessió ordinària  del dia 25 de febrer de 2015. 
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INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Bona tarda a tothom, no tenim res a dir. 

 

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

 Hi estem d’acord, no tenim res a dir. 

 

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

 Bona tarda a tots i totes. No tenim res a afegir.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17  membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la corporació, aprova 

l’acta  de la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2015. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels següents Decrets, Resolucions de l’Alcaldia i 

acords de la Junta de Govern Local 

 

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  

 

Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Àrea de servei a 

les persones 
Ensenyament  31/12/14 Avocar la competència i 

aprovar la factura núm. 
467, de data 31 de 
desembre de 2014, i 
d’import 68.340,65 €, 
exempta d’IVA, 
corresponent a la liquidació 
del curs 2013/14 de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, presentada per 
l’empresa Suara Serveis, 
SCCL. 
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2 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupamen
t econòmic. 

Hisenda  19/1/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdit del 
pressupost vigent 
mitjançant generació de 
crèdit finançat amb majors 
ingressos recaptats no 
tributaris, núm. 2015.01 
mitjançant compromís ferm 
d’aportació. 

3 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  19/1/15 Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit 
número 2015.01 mitjançant 
la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o 
nous ingressos no tributaris, 
del pressupost vigent per un 
import de 351.603,23 €. 

4 Alcaldia Secretaria  3/2/15 Incoar procediment d’ordre 
d’execució per actuacions 
de manteniment de les 
instal·lacions i obres de la  
piscina municipal de Can 
Noguera a la 
concessionària IGE BCN, 
SL. 

5 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

4/2/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Pinetons al 
Club Aikido de la Garriga 
el diumenge 22 de febrer 
de 2015, de 9 a 14 h, per a 
fer-hi una trobada de clubs 
per seguir divulgant l’Iado. 

6 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

6/2/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Giroi a 
l’Associació Cultural La 
Garriga Balla els dies 22 de 
febrer, 1 i 22 de març, 12 i 
19 d’abril, 10 i 24 de maig 
i 6 de juny de 2015, de 19 a 
21 h, per a poder-hi assajar 
el ball de cintes. 

7 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  10/2/15 Avocar la competència i 
ampliar la jornada de la 
professora EMAD (Grup 
A1) citada al decret, del 
68% al 100% de la jornada 
des del dia 10/02/2015 i 
fins que s’incorpori la 
titular de la baixa per 
incapacitat laboral. 
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8 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  10/2/15 Avocar puntualment la 
competència i 
complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors que van causar 
incapacitat transitòria 
durant els mesos de 
novembre i desembre d e 
2014 i gener de 
2015detallats al decret. 

9 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

11/2/15 Autoritzar a l’Associació 
Cineclub de la Garriga l’ús 
de l’Auditori de l’EMM, el 
diumenge 15 de març de 
2015, de 16.00 a 23.00 h.,  
per el passi d’un 
documental i la celebració 
d’un concert, en 
col·laboració amb el 
festival In.edit – Barcelona. 

10 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

11/2/15 Autoritzar a Amics del Jazz 
de la Garriga l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
diumenge 19 d’abril de 
2015, de 10.00 a 15.00 h., 
per la celebració d’un 
concert acústic d’Amics del 
Jazz. 

11 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  11/2/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.04 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

12 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  11/2/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.04, per 
import de 8.007,18 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

13 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  12/2/15 Sol·licitar l’ajut econòmic 
de 8.000,00 € a la 
Diputació de Barcelona, 
per a la realització d’un 
curs de preparació per a les 
proves d’accés a cicles 
formatius de Formació 
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Professional de Grau Mitjà, 
que es durà a terme a 
l’Escola Municipal 
d’Educació de la Garriga 
durant el curs 2015/16. 

14 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  12/2/15 Sol·licitar l’ajut econòmic 
de 21.000,00 € a la 
Diputació de Barcelona, 
per a la realització d’un 
curs de preparació per a les 
proves d’accés a cicles 
formatius de Formació 
Professional de Grau 
Superior, que es durà a 
terme a l’Escola Municipal 
d’Educació de la Garriga 
durant el curs 2015/16. 

15 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

16/2/15 Autoritzar l’assistència de 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret.  

16 Alcaldia Secretaria  17/2/15 Incoar expedient per donar 
de baixa del padró 
municipal d’habitants, per 
no haver acreditat el  
requisit de la residència 
habitual en aquest 
municipi, les persones 
detallades al decret (5). 

17 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

17/2/15 Autoritzar a The 
Internacional School of 
Catalunya l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, , el 
dilluns 23 de març de 2015, 
de 11.00 a 12.15h. per 
realitzar un assaig de la 
coral de l’escola i el 
divendres 27 de març de 
2015, de 14.30 a 16.00h, 
per la celebració d’un 
concert intern de la Coral. 

18 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

17/2/15 Autoritzar al Cor 
Sarabanda l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el 
diumenge 15 de març de 
2015 de 10.00 a 14.00h. 
per poder-hi realitzar un 
assaig extra del cor. 

19 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

18/2/15 Autoritzar que la III Duatló 
de carretera de l’Ametlla 
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del Vallès passi pel terme 
municipal de la Garriga el 
proper dissabte 28 de febrer 
de 2015 a les 15.00h. 

20 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

19/2/15 Autoritzar l’ús de l’escola 
Giroi  a l’Hospitatlitat de la 
Mare de Déu de Lourdes el 
diumenge 10 de maig de 
2015, de 9 a 17h per a fer-
hi la celebració de la 26a 
Diada de Germanor de 
l’entitat. 

21 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament Per 

delegació 

19/2/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Pinetons al 
Club Aikido de la Garriga 
el diumenge 8 de març  de 
2015, de 9 a 14 h, per a fer-
hi un curs d’aikido. 

22 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

19/2/15 Autoritzar la cessió de 
l’església de la Doma al Sr. 
citat al decret, actuant en 
representació de 
l’Associació Cultural 
Gatzara la Garriga, el dia 
28 de març de 2015 de 
16.00 h a 02.00 h per fer un 
concert, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

23 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

SLO  19/2/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament 
de la Garriga, en qualitat 
d’ens local executor, al 
projecte que sol·licita el 
Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a la 
Diputació de Barcelona, en 
el marc de la convocatòria 
de subvencions del 
programa Ocupació a la 
Indústria local, que té un 
cost total d’actuació de 
342.020 euros i determinar 
que el percentatge de 
participació de 
l’Ajuntament de la Garriga 
en el cost total d’actuació 
del projecte que sol·licita el 
Consell Comarcal és de un 
1% . 
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24 Àrea de servei a 
les persones 

Esports  19/2/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la cessió de la pista 
núm. 1 al Sr.  citat al decret 
en representació de 
l’Associació Arbolag pel 
dia 21 de febrer de les 
11:00 h a les 22:00 h per a 
la nova presentació d’un 
ball per celebrar la festa del 
carnaval i cedir les 
infraestructures 
sol·licitades.  

25 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura   19/1/15 Avocar la competència 
delegada i sol·licitar la 
subvenció en espècie, en 
règim de concurrència no 
competitiva, per a la 
contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el 
catàleg d’espectacles 
Programa.Cat per a l’any 
2015 al Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Oficina de 
Suport a l’Iniciativa 
Cultural. 

26 Alcaldia Secretaria   20/2/15 Convocar la pròxima sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 25 de febrer 
de 2015 a les 19 h i aprovar 
l’ordre del dia. 

27 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  20/2/15 Fer públic la data, lloc i 
hora de realització del 
concurs oposició, la llista 
provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, i el 
nomenament dels membres 
del Tribunal qualificador 
de la convocatòria per a la 
provisió, mitjançant el 
sistema de concurs 
oposició, d’una plaça 
d’Administratiu/va, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració General, 
categoria Administratiu/va, 
grup C1. 

28 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Activitats  23/2/15 Avocar puntualment la 
competència i aixecar la 
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suspensió cautelar de l’ús 
del ventilador font del 
soroll, en horari nocturn, de 
l’activitat de peixateria, 
situada al  carrer Banys, 
núm. 148 del terme 
municipal, segons la 
resolució d’alcaldia de data 
10 d’octubre de 2014 de 
conformitat amb les 
consideracions de la part 
expositiva i l’informe 
tècnic emès. 

29 Alcaldia Secretaria  23/2/15 Incoar expedient 
sancionador d’infracció 
administrativa relativa als 
fets següents: Embrutar-se 
en la via pública, dels 
quals es presumeix 
responsable a: GML , fets 
que es podrien tipificar 
com a lleus, d’acord amb 
l’article 12.2.a de 
l’Ordenança municipal de 
policia i bon govern, núm. 
00. 

30 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  23/2/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a la 
comunitat de propietaris 
del carrer Santa Maria del 
Camí, núms. 58-66 relatiu 
a revisar la teulada i fixar 
les teules per garantir-ne 
l’estabilitat i evitar 
qualsevol perill per les 
persones per possibles 
afectacions a la via pública 
de la finca esmentada, 
donat que s’ha donat 
compliment a la mateixa 

31 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  23/2/15 Declarar l’incompliment 
del requeriment de 
restauració contingut a la 
resolució de l’alcaldia de 
10/06/2013, per la que es 
va ordenar a la senyora 
citada al decret que 
procedís a la restauració de 
la legalitat urbanística 
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vulnerada per obres sense 
llicència, requerint-la 
perquè, en el termini 
màxim d’un mes, efectués 
l’enderroc de les obres 
d’augment del volum de la 
planta sotacoberta de la 
finca situada al carrer 
Negociant, 44 atenent que 
la disconformitat de 
l’edifici  (supera l’alçada 
permesa pel planejament 
vigent) impedeix l’augment 
del  seu volum i de 
l’alçada. Concedir un nou 
termini D’UN MES, per tal 
que procedeixi a l’enderroc 
de les i imposar una 
primera multa coercitiva 
per import de 300€. 

32 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació  

23/2/15 Autoritzar la cessió de la 
Pista número 1 a la Sra 
citada al decret, en 
representació de l’ACR 
Front Diabòlic,  en motiu 
de la realització anual del 
curs de formació per a nous 
membres nouvinguts a 
l’entitat el dia 28 de febrer 
de 2015 de 10.00 h del matí 
a les 20.00 h, d’acord amb 
la seva sol·licitud. 

33 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació  

23/2/15 Autoritzar la cessió del 
Teatre la Garriga a Acord 
Independentista la Garriga, 
el dia 6 de març de 2015 de 
18.00 a 22.00h per a la 
presentació de la 
candidatura, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

34 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

24/2/15 Autoritzar a la Sra. citada 
al decret, en nom de la 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), per 
instal·lar un taula de 
recollida de signatures els 
dissabtes 28 de febrer, 7 i 
14 de març del 2015, de les 
09h a les 14h, al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
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plaça de Can Dachs, per tal 
d’impulsar una Iniciativa 
de Llei Popular (ILP) per a 
un habitatge digne i contra 
la pobresa energètica. 

35 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

24/2/15 Autoritzar a l’Associació 
Waldorf de la Garriga, La 
Llum, per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
seu projecte educatiu i de 
lleure infantil, al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 14 de març del 
2015 pel matí. 

36 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  24/2/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a La Jefa SCP, 
el bar El Nou Trull, per 
instal·lar una terrassa amb 
3 taules amb cadires davant 
del seu establiment, situat 
al Passeig Dr. Vich número 
10, per tot l’any 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

37 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  24/2/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.05 mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

38 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Hisenda  24/2/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.05, per 
import de 5.607,36 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

39 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  25/2/15 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a 
l’empresa Illa Bertí 
Residencial S.L. propietaris 
de la finca situada al carrer 
Bertí, 12, de la Garriga, 
relatiu a revisar la teulada i 
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fixar les teules per garantir-
ne l’estabilitat i evitar 
qualsevol perill per les 
persones per possibles 
afectacions a la via pública 
de la finca esmentada, 
donat que s’ha donat 
compliment a la mateixa. 

40 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública   25/2/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret, del Bar 
Restaurante Marina, per 
instal·lar una terrassa amb 
4 taules i les corresponents 
cadires davant del seu 
establiment, situat al carrer 
Moncau número 4, pel 
període anual 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

41 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  26/2/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública al Sr. citat al 
decret, en nom i 
representació de la Braseria 
Can Juanillo, per instal·lar 
una terrassa amb 2 taules i 
les corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat al carrer Calàbria 
número 127, i una terrassa 
amb 4 taules i les 
corresponents cadires al 
carrer Farrans, davant la 
façana lateral d’aquest 
establiment, ocupant una 
plaça d’aparcament, segons 
s’estipula en plànol 
adjuntat, pel període de 
març a desembre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

42 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  26/2/15 Ampliar la jornada de 6 
mestres de l’EMAD des del 
dia 02/03/2015 i fins que 
s’incorpori de la baixa per 
incapacitat temporal el 
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titular o com a màxim fins  
el dia 19/06/2015, 
distribuïdes segons l’horari 
que es detalla al decret. 

43 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

Comerç Per 

delegació 

2/3/15 Autoritzar a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de la 
Garriga, ASIC, la 
celebració de la activitat 
“Garrigangues” a la plaça 
de Can Dachs, el proper 
diumenge 8 de març de 
2015. Eximir l’ASIC, per 
aquesta edició, del 
pagament de la taxa que 
correspondria per ocupació 
de via pública donat  que 
en la consideració popular 
de l’activitat, s’aplicarà 
l’establert a l’article 3.5 de 
l’ordenança fiscal T01. 

44 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

2/3/15 Autoritzar al club esportiu i 
social institut Blancafort a 
organitzar dos torneigs de 
bàdminton, un el dissabte 7 
de març de 2015 i el segon 
el dissabte i el diumenge 14 
i 15 de març de 2015 així 
com l’ús  del poliesportiu 
de Can Noguera el dissabte 
7 de març de 8.00 a 19.00h 
pel primer torneig i de 8.00 
a 21.00 el dissabte i 
diumenge 14 i 15 de març 
de 2015 pel segon torneig. 

45 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH Per 

delegació 

2/3/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret 

46 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  2/3/15 Nomenar a la senyora 
citada al decret directora de 
l’EMAD en funcions, des 
del dia 2 de març de 2015 i 
fins a la tornada efectiva 
del director oficial amb 
l’alta mèdica i retribuir les 
hores de direcció a 
substituir d’acord amb 
quadre detallat al decret. 

47 Alcaldia Secretaria  3/3/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
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avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. citada 
al decret mitjançant la qual 
sol·licita una indemnització 
per responsabilitat 
patrimonial de la 
Corporació de la Garriga, 
en relació amb les lesions 
sofertes arran de la seva 
caiguda al parc dels 
Pinetons, el dia 11 de juliol 
de 2013, a causa d’unes 
arrels dels arbres, pel mal 
estat del sòl, per no existir 
una relació de causalitat 
entre el funcionament dels 
serveis de la Corporació i 
la caiguda, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’administració, i no donar-
se, en conseqüència, els 
requisits exigits per això 
per l’article 139 de la 
LRJPAC. 

48 Àrea d’hisenda 
promoció i 
desenvolupament 
econòmic. 

RH  3/3/15 Aprovar la llista 
provisional d’admesos i 
d’exclosos del concurs 
oposició per la provisió 
d’una plaça de cap de 
Sistemes d’Informació i 
Noves Tecnologies (Grup 
A1), en règim laboral 
indefinit i al 100% de la 
jornada (37,5h/setmanals) 
distribuïdes de dilluns a 
divendres, vacant a la 
Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament. I fer 
pública la data, lloc i hora 
de les proves selectives, i el 
nomenament dels membres 
del Tribunal Qualificador 
de la convocatòria. 

49 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  3/3/15 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució per exigir a 
l’empresa BBVA 
propietària de la parcel·la 
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del núm. 70 de la Carretera 
de l’Ametlla, de la Garriga, 
el compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions i 
les instal·lacions en 
condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació a un tros de mur de 
la tanca de la parcel·la 
caigut sobre la vorera. 

50 Alcaldia Secretaria  3/3/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de 
subministrament de 
material elèctric de 
l’Ajuntament de la Garriga 
a l’empresa Tècniques de 
Clima i Sanitari per un 
import màxim anual de 
37.000 euros i 7.770 euros 
d’ IVA. 

51 Alcaldia Secretaria  4/3/15 Comparèixer i oposar-se en 
el recurs contenciós 
administratiu ordinari 
núm.22/2015-C, que es 
tramita pel Jutjat 
contenciós administratiu 
núm.6 de Barcelona, 
interposat pel citat al 
decret, contra la Resolució 
de l‘Alcaldia de 
28/10/2014 per la que es 
desestima el recurs de 
reposició interposat contra 
la resolució del 
procediment de protecció 
de la legalitat urbanística 
PL004/201, pel qual es 
requeria al propietari que 
procedís en el termini d’un 
mes a l’enderroc d’un 
porxo en la seva totalitat i 
no legalitzable i la 
legalització o enderroc 
d’una barbacoa, ambdues 
construccions edificades 
sense disposar de llicència 
urbanística.  

52 Alcaldia Secretaria  4/3/15 Admetre a tràmit la 
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reclamació presentada per 
la Sra. citada al decret, i 
iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar a 
la sol·licitant a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits el dia 25 
de febrer de 2014, en el seu 
vehicle, a causa de la 
caiguda d’unes tanques 
situades al pati del 
Patronat.  

53 Àrea de servei a 
les persones 

Participació 
ciutadana   

 4/3/15 Concedir al Sr citat al 
decret en representació del 
PSC la Garriga la cessió de 
la pista nº 2 el dia 8 de 
març de 2015 de 09.00 a 
15.00h per fer una 
calçotada, d’acord amb la 
seva sol·licitud. 

54 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació  

4/3/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson el Sr. citat al 
decret en representació de 
l’Associació El Far per fer 
la presentació de les 
pintures de l’exposició de 
“Parelles artístiques” el dia 
27 de març de 2015 al 13 
d’abril de 2015,d’acord 
amb la seva sol·licitud. 

55 Àrea de servei a 
les persones 

Esports Per 

delegació 

5/3/15 Autoritzar a l’Associació 
esportiva escolar Manuel 
Blancafort a organitzar la 
Festa del Casal AEE el 
proper dissabte 9 de maig 
de 10 a 14h a la plaça de 
Can Dachs. 

56 Alcaldia Secretaria  5/3/15 Desestimar el recurs de 
reposició interposat per la 
senyora citada al decret, el 
dia 17 de febrer de 2015, 
contra la notificació de la 
resolució d’Alcaldia, de 
data 8 de gener de 2015,  
mitjançant la qual es 
desestimava la reclamació 
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per la responsabilitat 
patrimonial d’aquest 
Ajuntament, en relació amb 
les lesions sofertes quan va 
caure a la vorera del carrer 
Miquel Porter Moix, a 
causa del seu mal estat, de 
conformitat amb les 
consideracions exposades a 
la part expositiva i de 
conformitat amb l’informe 
jurídic, i per no existir una 
relació de causalitat entre el 
funcionament dels serveis 
de la Corporació i els danys 
al·legats, element necessari 
perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’administració, ja que en 
cap cas s’ha acreditat que 
la responsable de la 
caiguda fos l’estat de la 
vorera. 

57 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  5/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Sra. citada 
al decret per instal·lar una 
parada informativa sobre el 
producte comercial 
Tupperware al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 7, 14 i 28 de març 
del 2015 i aprovar la 
liquidació corresponent.  

58 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

6/3/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson a la citada al 
decret en representació de 
Oncovallés, per fer la I 
Exposició de Pintors 
Solidaris de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
de la Garriga, i la I 
Tómbola de Joguines  del 
dia 6 al 22 del mes de març 
de 2015, d’acord amb la 
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seva sol·licitud. 
59 Àrea de servei a 

les persones 
Cultura Per 

delegació 

6/3/15 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent de 
l’equipament de Can 
Raspall al Sr. citat al 
decret, en representació del 
grup municipal de CiU, per 
la celebració gratuïta de la 
trobada d’entitats 
esportives  del municipi el 
dia  9 de març de 2015 de 
20:30  a 22:00h. 

60 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via Pública  6/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir 
llicència d’ocupació de la 
via pública a la Gelateria El 
Trèvol SCP per instal·lar 
una terrassa amb 8 taules i 
les corresponents cadires 
davant del seu establiment, 
situat a la plaça de Can 
Dachs número 10, durant el 
mes de març del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

61 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

9/3/15 Autoritzar a la cessió de la 
Sala Polivalent de Can 
Raspall a la Sra. citada al 
decret en representació de 
l’Associació Dones d’Ara 
per celebrar l’activitat taller 
de GAP,  gratuït, del 4 de 
març al 30 de juny de 2015 
els dimecres de 21:30 a 
22:30h. 

62 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

9/3/15 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent de 
l’equipament de Can 
Raspall al Sr. citat al 
decret, en representació de 
Solidaritat catalana per la 
Independència- Secció 
Local de al Garriga, per la 
celebració de la trobada de 
la reunió social del 
municipi el dia  10 de març 
de 2015 de 20 a 23h. 

63 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura Per 

delegació 

9/3/15 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent de 
l’equipament de Can 



 

p.o. 25/03/2015 
 

19 

Raspall al Sr. citat al decret 
en representació del Partit 
Ciutadans, per la celebració 
de la reunió-xerrada amb 
militants del partit 
Ciutadans el dia  19 de 
març de 2015 de 19:00 a 
20:45h 

64 Alcaldia  Secretaria  10/3/15 Atorgar  delegació especial 
a favor del Regidor 
d’aquest Ajuntament Sr. 
Albert Jiménez 
Romaguera, d’atribució de 
competència per celebrar el 
matrimoni en forma civil, 
essent encàrrec específic 
per aquell que s’ha previst 
contraure el dia 14 de març 
de 2015, en aquesta 
població, a les 11,15 hores. 

65 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  Per 

delegació 

10/3/15 Concedir autorització a la 
Parròquia de Sant Esteve 
de la Garriga per a la 
celebració de la tradicional 
benedicció de Rams a la 
plaça de l’Església, el 
dissabte 28 de març del 
2015, de les 17:45h a les 
18:45h i el diumenge 29 de 
març del 2015, de les 
11:30h a les 12:45h. 

66 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  Per 

delegació 

10/3/15 Autoritzar a Ciutadans – 
Partit de la Ciutadania per 
instal·lar un tenderol 
informatiu al carrer Centre, 
a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs, els dissabtes 14 
i 21 de març del 2015, de 
les 10:30h a les 13:30h. 

67 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  10/3/15 Aprovar la liquidació per 
un import total de 314,94 €, 
corresponents a quotes del 
curs 2014/15 de nous 
alumnes de l’Escola 
Bressol Municipal Les 
Caliues. 

68 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  10/3/15 Avocar la competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de març 
de 2015 (quota mensual de 
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març i menjador de febrer) 
de l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, de 
168 valors i d’import 
23.669,30 €. 

69 Alcaldia Secretaria/SJ  10/3/15 Estimar parcialment  les 
al·legacions presentades 
per l’empresa IGE BCN, 
SL contra  la resolució de 
l’alcaldia de 3 de febrer de 
2015 d’incoació d’un  
procediment d’ordre 
d’execució per actuacions 
de manteniment de les 
instal·lacions i obres de la  
piscina municipal de Can 
Noguera en el sentit 
d’admetre la correcció de la 
referència legal, essent la 
correcta l’article 164 del 
Text Refós de la Llei de 
Contractes de les 
Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, d’aplicació per raons 
de caràcter temporal i 
desestimar la totalitat de les 
al·legacions efectuades de 
caràcter tècnic d’acord amb 
l’informe emès per 
l’enginyer municipal en 
data 26 de febrer de 2015. 

70 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

RH  11/3/15 Aprovar la llista 
provisional d’admesos i 
d’exclosos el dia , hora i 
lloc de les proves selectives 
del concurs oposició per a 
la provisió mitjançant 
sistema de concurs 
oposició, de cinc places 
d’Administratiu/va, grup 
C1 vacants a la plantilla de 
personal reservades a 
promoció interna. 

71 Alcaldia Secretaria  11/3/15 Atorgar  delegació especial 
a favor de la regidora 
d’aquest Ajuntament Sra. 
Maria del Mar Canet 
Baños, d’atribució de 
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competència per celebrar el 
matrimoni en forma civil, 
essent encàrrec específic 
per aquell que s’ha previst 
contraure el dia 29 de març 
de 2014, en aquesta 
població, a les 11,00 hores. 

72 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  11/3/15 Pagament a justificar de 
l’àrea de Via pública per 
import de 50€ per fer front 
a les despeses de la ITV 
d’un vehicle municipal. 

73 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

11/3/15 Concedir autorització a la 
Fundació d’Ajuda 
Oncològica, Oncovallès, 
per instal·lar una parada 
informativa al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
dissabte 28 de març del 
2015, amb motiu del Dia 
Mundial del Càncer de 
Còlon i Recte. 

74 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

RH  11/3/15 Contractar en el marc del 
POM 2015 subvencionats 
parcialment per la 
Diputació de Barcelona a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació local” en el 
marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-
2015”, des del dia 12 de 
març de 2015 al 11 de 
setembre de 2015, amb una 
jornada de 37,5 hores 
setmanals mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada, a les persones 
detallades al decret (3). 



 

p.o. 25/03/2015 
 

22 

75 Àrea de servei a 
les persones 

Ensenyament  11/3/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
de març del curs 2014/15 
de l’Escola Municipal de 
Música “Josep Aymerich”, 
de 390 valors, per un 
import de 21.644.90 €, i 
113.85 €, corresponent a 
Monogràfics mensuals. 

76 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Urbanisme  11/3/15 Avocar la competència 
delegada i concedir al Sr. 
citat al decret llicència 
d’obres (Ome 28/2015 per 
pintar la façana mitjançant 
plataforma elevadora al 
carrer Can Xic Corder, 
núm. 5 i aprovar la 
liquidació corresponent. 

77 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública  12/3/15 Concedir autorització a la 
Sra. citada al decret pel 
tancament de la circulació i 
de l’aparcament de vehicles 
al tram del carrer Banys 
entre la Carretera de 
l’Ametlla i el carrer 
Blancafort, el dissabte 11 
d’abril del 2015, de les 
16:30h a les 21h, per poder 
fer una desfilada de peces 
de vestir de la modisteria 
‘Assumpció, A mida’ 
situada al carrer dels Banys 
número 52. 

78 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

12/3/15 Concedir autorització a 
l’Agrupament Escolta 
Mossèn Jaume Oliveras per 
instal·lar una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 4, 11, 18 i 25 
d’abril i 23 i 30 de maig del 
2015, per tal de vendre 
petits articles de 
manufactura pròpia i 
recaptar fons per a les 
activitats de l’entitat. 

79 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

12/3/15 Concedir autorització a 
l’Associació de Disminuïts 
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Psíquics i Físics la Garriga 
per instal·lar una parada al 
carrer Centre, a l’alçada de 
la plaça de Can Dachs, els 
dissabtes 21 de març, 18 
d’abril i 16 de maig del 
2015, per tal de vendre 
petits articles de 
manufacturació pròpia i 
recaptar fons per a les 
activitats de l’entitat. 

80 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

RH  13/3/15 Autoritzar l’assistència del 
secretari de l’ajuntament a 
la jornada sobre “La 
renovació i 
autoorgantizació dels 
ajuntaments  “ amb durada 
de 5.30 hores lectives i 
aprovar les despeses del 
cost del curs  ( 100€) i les 
corresponents de 
locomoció . 

81 Alcaldia Secretaria  13/3/15 Estimar la reclamació 
presentada pel Sr. citat al 
decret mitjançant la qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els danys i 
perjudicis soferts en el seu 
vehicle en caure unes teules 
de can Raspall-can Mayol. 

82 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

13/3/15 Autoritzar el pas pel 
municipi de la Garriga de 
la 3a pedalada popular 
organitzada per 
l’Associació de veïns del 
barri Lledoner de 
Granollers, el proper dia 19 
d’abril de 2015. 

83 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

RH Per 

delegació 

16/3/15 Autoritzar l’assistència del 
personal municipal als 
cursos i sessions de 
formació detallats al decret 
i aprovar  les despeses 
corresponents a locomoció 
i dietes. 

84 Alcaldia Secretaria  16/3/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
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aprovar la signatura i 
formalització del conveni 
de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i 
l’ajuntament de la Garriga 
per al tractament arxivístic 
del fons municipal de 
l’arxiu municipal de la 
Garriga i aprovar la 
despesa corresponent als 
compromisos municipals 
per a la contractació d’un 
tècnic arxiver per un import 
de 12.500 €.  

85 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  16/3/15 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar al 
Departament de Cultura de 
la Diputació de Barcelona 
una subvenció de 15.000€  
per dur a terme 
l’escenificació de l’obra la 
Viola d’or, recuperant el 
Teatre de la Natura de la 
Garriga. 

86 Àrea de servei a 
les persones 

Cultura  Per 

delegació 

17/3/15 Autoritzar la cessió de la 
sala polivalent de 
l’equipament de Can 
Raspall a la Sra. citada al 
decret, en representació 
d’Acord Independentista la 
Garriga, per la celebració 
de l’assemblea del grup 
municipal el dia  24 de 
març de 2015 de 19:30 a 
22h. 

87 Àrea de Territori 
i Sostenibilitat 

RH Per 

delegació  

17/3/15 Autoritzar la modificació 
d’horari de la senyora 
citada al decret, secretària 
de l’Alcaldia, per tal de 
conciliar la vida laboral 
amb la vida familiar a 
partir del dia 1 de maig de 
2015, amb el detall 
següent: Dilluns: de 8:00h 
a 15:00h i de 16:30h a 
19:00h i dimarts a 
divendres: de 8:00h a 
15:00h. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 16  de febrer 
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al dia 9 de març de 2015. 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de 23/2/15 81.  Contractació Plans d’Ocupació Municipals 2015 subvencionats 

parcialment per DIBA; 6 paletes, 4 peons i 2 pintors. 

J.G.L. de 9/3/15 56. Contractació plans ocupació 2015 subvencionats per DIBA; 1 
fuster. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Nosaltres no precisem l’aclariment de cap punt.  

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bona tarda a tothom. Nosaltres voldríem tres aclariments. En 

primer lloc dels números 30 i 31, són processos que estan oberts des de fa un mes, 

tenien un període molt limitat per fer les reformes i volem saber com estan. 

També el número 47 que és la desestimació d’una reclamació presentada per una 

ciutadana que va caure al parc dels Pinetons i el que ens ha sorprès és que la resposta 

arriba dos anys després. No sabem si és un error en la data o és que realment el procés 

dura dos anys.  

 

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

Volem aclariments sobre dos punts, el primer el número 2 referent a un expedient de 

modificació de crèdit perquè parla de quanties elevades i en aquest cas voldríem que 

se’ns aclarís una mica més on va a parar cada partida perquè no ho acabem de tenir clar. 

També el 81, que està ben explicat, hi ha uns danys i perjudicis per la caiguda d’unes 

teules, però voldríem saber si està relacionat amb les ventades perquè no ho tenim clar. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Coincidim amb alguna i per tant les repetirem, la número 30 i la 49. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 La número 49 no l’havia dit ningú. També volen aclariments?. 
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Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Si, també.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Començarem per ordre de numeració. El primer, el número  2, és una modificació de 

crèdit. Un increment en el pressupost municipal de 351.603,23€ que es corresponen a la 

subvenció de la Diputació de Barcelona per plans d’ocupació. Si recorden en el ple de 

pressupostos varem confirmar, donat que se’ns va informar aquell mateix dia,  que la 

Diputació de Barcelona ajudava l’ajuntament de la Garriga amb 351.000€ per poder fer 

més plans d’ocupació a part dels 150.000 que ja posem de recursos propis . D’aquests 

351.000 recordaran que dèiem que el 60% anaven destinats a contractació directa de 

personal i el 40% al material necessari per fer front a aquestes contractacions. És a dir 

material de via pública, roba pels treballadors, ordinadors, etc. 

En el cas del número 30 , s’ha donat compliment al que s’havia requerit des de 

l’ajuntament i per tant es tanca l’expedient urbanístic que s’havia obert.  Senzillament és 

l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució perquè s’ha donat compliment a la mateixa. El 

número 31 és per declarar d’incompliment del requeriment de restauració, de fet és un 

enderroc que s’ha de dur a terme i els donem el termini d’un mes per fer-ho. Són unes 

obres que es van construir de manera il·legal, es va increment en alçada un habitatge  

que no procedia i per tant acabats tots els terminis ara se’ls dóna un termini per tal que 

executin les obres d’enderroc.  

El número 47 és la desestimació d’una sol·licitud d’indemnització en relació a unes 

lesions sofertes per una ciutadana que va caure al parc dels Pinetons a causa de les arrels 

d’uns arbres.  

El Sr. secretari farà un aclariment pel tema del temps. 

 

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

Quan es tramita un expedient de responsabilitat patrimonial la quantitat que es reclama 

ha de ser fixa i si la persona que reclama està de baixa no es pot continuar la tramitació 

de l’expedient, per això es va suspendre i quan es va presentar l’alta mèdica es va 

revisar l’expedient i s’ha resolt. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquesta és l’explicació de perquè s’ha trigat dos anys a resoldre, però en tot cas el que  
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va passar és que es va presentar un expedient de responsabilitat patrimonial a 

l’ajuntament per una caiguda. Tècnica i jurídicament l’ajuntament l’ha resolt  dient que 

no hi ha causalitat, és a dir no s’ha demostrat que la caiguda sigui culpa de l’ajuntament 

i per tant es desestima la reclamació. 

Referent al número 49, efectivament arrel de les ventades va caure un mur a la carretera 

de l’Ametlla, aquell que queda a mà dreta i que encara està caigut i s’ha iniciat un 

expedient d’ordre d’execució per exigir al BBVA, l’entitat bancària propietària 

d’aquesta parcel·la que doni compliment a l’obligatorietat de mantenir en condicions les 

seves propietats .  Si no ho fan l’ajuntament actuarà d’ofici reparant i presentant-los 

posteriorment la factura amb les despeses corresponent. 

El número 81 també fa referència al dia de la ventada . Unes teules de can Raspall i can 

Mallol es varen desprendre del sostre degut al vent i van caure a sobre del vehicle 

d’aquest ciutadà i el que estem fent és estimar la reclamació que ha presentat.  

 

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

Sobre el primer punt que he demanat, la modificació de crèdit del punt dos, m’havia 

sorprès bàsicament el tema de l’enllumenat que és l’últim punt. Ja interpreto això del 

material que va associat als plans d’ocupació però això de l’enllumenat no ho acabo 

d’entendre. Simplement és  desconeixement, no ho acabo de relacionar. Entenc que hem 

rebut la subvenció pels plans d’ocupació. Contemplem a la primera partida, més gran, el 

cost laboral, les altres partides desglossades són coses de material, des de vestuari a 

material i també hi ha una cosa d’enllumenat públic i manteniment que no em quadra 

amb res del que fem en el pla d’ocupació. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Penso que és una errada, perquè aquests 30.000 euros són de la Torre del Fanal. És una 

errada de transcripció, són els 30.000 € del pla d’ocupació que havíem compromès per 

la Torre del Fanal.  

 

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

 Ara ho entenc. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 
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3. Autorització compatibilitat de personal laboral municipal; senyor FSR, professor de 

l’EMM (Grup A1). 

 

ÀREA FUNCIONAL: RH 

 

ANTECEDENTS 

 

1. El 23de febrer de 2015, el senyor FSR, va sol·licitar (R.E.: 905/2015) la compatibilitat per 

portar una segona activitat pública com a professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes 

de Montbui. 

 

2. El Sr. FSR ja té concedida pel Ple aquesta compatibilitat. No obstant en l’acord de Ple 

s’estableix que aquesta autorització de compatibilitat es revisarà cada any. 

 

3. Les circumstancies per les quals el treballador demana la compatibilitat han canviat 

lleugerament respecte a les que es van concedir inicialment. 

 

4. El senyor FR exerceix en règim de dedicació ordinària (70% de la jornada que són 

26,25h/setmana) les funcions de professor de l’EMM. 

 

Activitat principal: Ajuntament de la Garriga 

Lloc de treball:  professor de l’EMM 

Règim: Laboral. Grup A1 

Jornada setmanal:  26,25 hores, distribuïdes entre dilluns, dimarts i divendres 

 

2ª Activitat pública: Professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes de Montbui, grup A2. 

Règim: laboral fix 

Horari: dimecres de 15.30h a 21.15h i dijous de 14.00h a 21.15h (13h/setmana que suposa un 

34,67% de jornada), compatible amb l’horari laboral 1ª activitat pública. 

 

5. Vist que el 24 de febrer de 2015, la cap de Serveis a les Persones i el regidor responsable de 

l’àrea emeten informe en el que diuen que sempre que el desenvolupament del segon lloc de 

treball no interfereixi amb l’horari que desenvolupa a l’Ajuntament de la Garriga, no hi hagi 
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interessos comuns i s’ajusti al que preveu la normativa vigent en matèria de compatibilitat, 

s’informa favorablement a aquesta autorització. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. El desenvolupament d’un lloc de treball en l’Administració local serà incompatible 

amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat pública o privada que pugui impedir o 

menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 

independència. 

 

SEGON. La Legislació aplicable és la següent: 

— Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les 

Administracions Públiques. 

— Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat. 

— Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al 

servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses 

dependents. 

— Article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

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

— Articles 22.2.q) y 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local. 

— Capítol 2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

 

TERCER. Consideracions jurídiques: 

 

A. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 53/1984, el personal comprès en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà dur a terme un segon lloc de treball o 

activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per les funcions de 

docent i sanitària, en els casos a que es refereixen els articles 5è i 6è i en els que, per raó 

d’interès públic, es determini en el Consell de Ministres, mitjançant Reial Decret, o òrgan 

de govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les respectives competències; en 

aquest últim supòsit l’activitat només podrà ser prestada en règim laboral, a temps parcial 
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i amb duració determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral. Per 

l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 

compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs 

de treball i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització 

de compatibilitat s’efectuarà a raó de l’interès públic. 

 

B. D’acord amb allò que estableixen els articles 324.1 i 324.2.b del Decret 214/1990, de 30 

de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que 

estableixen que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament 

pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix 

l’interès del mateix sector públic i que concorre l’interès públic si la funció docent objecte 

de la segona activitat està directament relacionada amb la funció de l’activitat principal. 

 

C. També l’article 326.2. a. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que és un supòsit de 

compatibilitat l’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector 

públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i aquesta mateixa consideració l’hagi 

atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local al lloc de treball principal 

i així figuri en la relació de llocs de treball. 

 

D. Existeixen determinades activitats que es troben excloses de l’aplicació del règim 

d’Incompatibilitats i poden realitzar-se lliurement sense necessitat d’autorització o 

reconeixement de compatibilitat. En concret, les assenyalades a l’article 19 de la Llei 

53/1984, (les derivades de l’Administració del patrimoni personal o familiar; la direcció 

de seminaris; la participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per ingressar 

a l’Administració pública; la producció i creació literària; l'impartir cursos en centres 

oficiales destinats a la formació de funcionaris, quan no tinguin caràcter permanent o 

habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l’any etc. 

 

E. D’acord amb el que estableix l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic 

de les entitats Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats 

locals per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 
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QUART. El procediment per reconèixer la compatibilitat és el següent: 

 

A. L’exercici d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en l’àmbit públic 

requerirà el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple. 

 

No podrà modificar la jornada de treball i horari de l’interessat i quedarà 

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

 

Es tracta d’un acte reglat, sempre que no concorrin els supòsits de prohibició i 

s’acompleixi allò que disposa la llei reguladora.  

 

B. La resolució motivada reconeixent la compatibilitat s’haurà de dictar en el termini de 

dos mesos. 

 

C. Quant als efectes del silenci administratiu s’ha d’estar a allò que estableix l’article 

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

 

D. Totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc de treball o d’una 

segona activitat a l’àmbit públic s’inscriuran al registre de personal corresponent.  

 

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

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

 

CINQUÈ. Vist que anteriorment al senyor FSR, ja se li havia atorgat la compatibilitat, dins de 

l’exercici 2011 tot i que va ser atorgada amb la condició que fos revisada anualment. 

 

Vist l’informe favorable del secretari de la Corporació. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Autoritzar al senyor FSR, professor de l’EMM ( Grup A1), per poder exercir com a 
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Professor de l’Escola Municipal de Música de Caldes de Montbui, 13h a la setmana, fora de 

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

esmentades en la part expositiva del dictamen. 

 

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

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

 

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

establerta ni en l’horari del lloc de treball que aquest treballador exerceix a l’Ajuntament de la 

Garriga. 

 

Quart. Establir que aquesta resolució de compatibilitat per l’exercici d’un segona activitat a 

l’àmbit públic s’inscriurà al registre de personal corresponent. 

 

Cinquè. Determinar que aquesta autorització de compatibilitat serà revisada anualment. 

 

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

de Personal. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Dolors Castellà, regidora de serveis interns (RH): 

Portem a ple la compatibilitat del professor de l’Escola Municipal de Música (EMM) , 

Sr. FSR la qual posem a la seva consideració. Aquest professor ja gaudia d’aquesta 

compatibilitat i ara  es renova perquè ja sabem que cada any s’ha de fer així.  

Aquest senyor té com a primera activitat el ser professor de l’escola de música de la 

Garriga on hi treballa els dilluns, els dimarts i els divendres i demana la compatibilitat 

per poder fer de professor a l’escola de música de Caldes de Montbui els dimecres i els 

dijous. Es proposar autoritzar-lo per poder exercir com a professor de l’escola de música 

de Caldes de Montbui, tretze hores a la setmana fora de l’horari de treball de 

l’ajuntament de la Garriga mentre es  compleixin  les consideracions legals 

corresponents i sent així es posa a la consideració de tots vostès.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Cap problema, votarem a favor.  
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Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

En primer lloc volem agrair a la regidora l’informe que ens va fer arribar prèviament tal 

i com havíem acordat, crec que és molt aclaridor. En segon lloc i tenint en compte que 

no té la jornada completa i que és compatible amb l’horari laboral que fa a l’ajuntament, 

no tenim cap problema. Votarem a favor.  

 

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

No tenim res a dir. A més a més es tracta d’una renovació, ja fa anys que és així i en 

aquest cas compleix allò que hauria de complir sempre una compatibilitat, que serveix 

per cobrir una jornada, es fa en un municipi que no és el nostre , ens sembla perfecte i 

per tant endavant.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord i votarem a favor.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

4. Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de conservació i manteniment dels 

parcs, jardins i espais verds de la Garriga. 

 

AREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

En data 19 d’octubre de 2009, es va signar el contracte per la prestació del servei de 

conservació i manteniment dels parcs, jardins i espais verds de la Garriga, en virtut de 

l’acord de Ple de data 23 de setembre de 2009 que va adjudicar el contracte a l’Associació per a 

la integració social del deficient Viver de Bell-Lloc, amb CIF G08849283 i domiciliada al c/ 

Tarragona 16 de Cardedeu. 
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En la clàusula tercera del contracte es preveia la seva vigència per un termini de quatre anys, a 

partir del 20 d’octubre de 2009 i fins el 19 d’octubre de 2013, es possibilita la pròrroga per 

períodes anuals i fins a dos anys. 

 

Que les condicions d’execució del contracte han variat substancialment des de la seva 

adjudicació, existint noves necessitats a satisfer, fet que fa necessària una nova licitació.  

 

En aquest sentit, el plenari va aprovar en data 24 de setembre de 2014 una pròrroga fins el dia 

30 d’abril de 2015, atès que la Diputació de Barcelona estava elaborant un Pla director d’Espais 

Verds i un Pla director de recursos hídrics, dels que  n’havien de sortir un seguit de propostes 

d’actuació a incloure en els nous plecs.  

 

Alhora i en paral·lel, l’Ajuntament va adjudicar mitjançant contracte menor la redacció dels 

plecs de prescripcions tècnics que s’havien de lliurar a principis del mes de gener d’enguany.  

 

Finalment en no rebre el treball en la data prevista i vist la impossibilitat de rebre’l amb 

conformitat en una data adequada per poder engegar la nova licitació, l’Ajuntament va resoldre 

el contracte i va adjudicar-ne la part que mancava a un nou tècnic. 

 

Per quest motiu i vist el temps necessari per licitar aquest contracte, que requereix de publicitat 

a la Unió Europea, de mínim 40 dies, cal fer una pròrroga fins el dia 20 d’octubre de 2015, que 

es la data màxima de vigència prevista en el contracte vigent. 

 

Les condicions dels plecs de clàusules es mantenen en tots els seus termes llevat del preu que 

s’adequa al període de pròrroga, des de la seva aprovació pel plenari i fins el dia 20 d’octubre de 

2015. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient 

 

Vist l’informe emès per la Secretaria  

 

Vist l’informe de la Intervenció 

 

FONAMENTS JURÍDICS 
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Article 23,197, 279 i la disposició addicional segona  de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic 

 

Article 100 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

 

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.- Aprovar la pròrroga del contacte de serveis conservació i manteniment dels parcs, 

jardins i espais verds de la Garriga amb l’Associació per a la integració social del deficient 

Viver de Bell-Lloc, per un nou termini de 6 mesos i fins el dia 20 d’octubre de 2015 i amb 

efectivitat des del dia 1 de maig de 2015. 

 

Segon.- Determinar que el preu màxim previst per a tots els serveis per a la present pròrroga 

serà de 14.956,81 euros mensuals, essent un total pels sis mesos de pròrroga de 88.740,86 IVA 

inclòs, imputables a l’aplicació  402 17100 21000 MED.Parcs i jardins Manteniment del 

pressupost municipal vigent. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’empresa contractista i emplaçar-la perquè en el 

termini de 5 dies des de la notificació del present acord concorri a les oficines de la secretaria de 

l’Ajuntament per procedir a la signatura del document de pròrroga 

 

Quart.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del contracte i perquè dugui a 

terme totes les actuacions necessàries per a l’efectivitat dels precedents acords. 

 

INTERVENCIONS 

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

energia: 
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Bona tarda a tothom. Portem a  la seva consideració l’aprovació de la darrera pròrroga 

possible sobre el contracte del servei de jardineria, és una pròrroga que correspondria 

als quatre anys propis de contracte més les dues anualitats possibles d’allargar el 

termini. Es sol·licita fins el 19 d’octubre d’aquest any en curs. Aquesta pròrroga s’acaba 

esgotant, s’acaba consumint i es sol·licita desesgotar-la per tal de poder donar 

compliment a la publicitat que requereix la proposta de nous plecs de clàusules .  

El nou contracte és un contracte harmonitzat, té una publicitat a nivell europeu i això 

comporta una sèrie de terminis que no fa possible que es puguin dur a terme en aquesta 

legislatura. Aleshores per tal de poder vèncer tots els terminis necessaris es fa aquesta 

pròrroga i així tenir el marge de maniobres suficient i adequat per poder-lo tramitar. 

Queda a la seva consideració. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.: 

Bona tarda a tothom. A nosaltres ens quedaven un parell de dubtes, una d’elles era que 

deia que el contracte que s’havia firmat amb aquest tècnic no es va rebre. El que havia 

d’haver fet els plecs. No sé si el nou contracte té una data o no i si no el tornen a 

complir, que és el que pot passar veig que l’incompliment aquí és gratuït, què passarà. 

És el dubte que tenim.  

  

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

Nosaltres estem a favor i a part de què moltes vegades ens han felicitat per treballar amb 

empreses que treballen la integració social dins els seus estatuts i tant de bo que quan 

s’acabi la pròrroga una altra empresa, o la mateixa, que tingui la integració social, pugui 

obtenir aquest contracte i el continuï mantenint.  

 

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

No hi ha res a dir és una qüestió tècnica. Em sumo al que deia el Sr. Valiente, a mi 

també m’agradaria que fos un centre especial de treball i per tant si es prorroga sis 

mesos més ja està bé. 

És veritat que tenim aquesta situació en la qual el contracte actual no cobreix la totalitat 

del servei perquè ara és un servei més ampli, i tenim com la necessitat de resoldre el 

tema d’una vegada. Però s’ha de fer bé. Ho hem de fer bé, en condicions, per tant si 

tenim la possibilitat de fer una pròrroga més cap problema, no veig cap mena 

d’inconvenient. És veritat que ens agafarà a l’inici de la legislatura i serà com un deure 
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a fer quan comencem però bé, com continuarem gent amb experiència no serà un 

problema.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

També estem completament d’acord i també votarem a favor.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la 

Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

L’ajuntament de la Garriga forma part del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital 

Local Pública de la Demarcació de Granollers. 

 

En data 30 de desembre de 2014 la Secretaria per delegació del Consorci Teledigital Granollers 

va informar sobre l'acord pres en sessió Plenària del Consorci de data 4 de desembre de 2014 

pel qual es va aprovar inicialment l'adaptació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la 

televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) 

al contingut de la Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de 

l'Adminstració Local, així com les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, tot modificant els 

articles 1,5,21,22, i 23 dels Estatuts. 

 

Aquesta  modificació dels Estatuts dictada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), inclou una nova Disposició 

Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf 
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“Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous paràmetres organitzatius per a aquest model 

organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un 

règim transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin 

creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que 

s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.  

 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en matèria de separació 

dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau procedir formular 

una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del Consorci. 

 

Què per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun dels ens consorciats, i 

per la qual cosa cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació 

definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Què, l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple de l’ajuntament i es requereix el 

vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb 

el que disposa l’article 114.3 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. 

 

A la part dispositiva d’aquest acord s’aprova inicialment l’expedient de modificació i adaptació 

dels estatuts del Consorci i s’acorda sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 

trenta dies hàbils i donar compte de l’acord als membres associats..  

 

Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 

corresponents dels actuals Estatuts vigents. 

 

Vist l’informe de Secretaria de data 2-3-2015 sobre la legislació aplicable i la seva adequació el 

règim jurídic vigent. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant LRBRL) 
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- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) 

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC) 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei  

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS). 

- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa  

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 

per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers aprovats en 

el plenari del consorci de data 4-12-2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

(LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa, d’acord amb la següent redacció (conforme el text refós que 

s’adjunta com annex). 

 

Article 1: 

 

Els ajuntaments d’Aiguafreda,  Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i 

Samalús, Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès constitueixen el 

Consorci, de caràcter local, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació 

de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) a l'empara del que es preveu l'article 87 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 191, 269 i 
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següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya , els art. 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, Reglament d'Obres, activitats  i Serveis dels ens locals i la Llei 22/2005, de 29 de 

desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

 

El Consorci, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers 

(Consorci Teledigital Granollers) queda adscrit a l'Ajuntament de Granollers en virtut de la 

Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de 

l'Administració Local, atenent al criteri de prioritat recollit en l'apartat 2 lletra h) de la 

disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre de Règim de 26 de 

novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú. 

 

Article 5: 

El domicili del Consorci és  Centre Audiovisual – 2 planta- Edifici Roca Umbert – Fàbrica de 

les Arts de l’avinguda Prat de la Riba, 77 de Granollers -08401-.  Per acord del Ple Consorci 

podrà ser modificat el domicili. 

 

Article 21: 

 

2. El Consorci estarà subjecte al control pressupostari i comptable del Municipi al qual estigui 

adherit, formant part del seu pressupost i incloent-ne en el seu compte general d'acord  a les 

disposicions vigents sobre règim local. 

 

4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública 

i s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local, i en tot cas estarà subjecte al del 

Municipi al qual estigui adherit. 

 

Article 22: 

 

5.  En tot cas, les entitats consorciades exercitaran el dret de separació del Consorci, d'acord 

amb el procediment i efectes regulats als art. 12 i 13 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administratives. 
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Article 23: 

 

2. La dissolució del Consorci produirà la liquidació i extinció del mateix. L'acord de dissolució 

determinarà el liquidador i  com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i en el 

seu cas, a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents, d'acord amb el règim aplicable 

a la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

reforma administratives. 

 

Per a la modificació d'aquests Estatuts es tindrà en compte l'article 14 .6 dels  Estatuts del 

Consorci, en el que estableix que caldrà el quòrum de la majoria absoluta de vots, d'acord amb 

el sistema de ponderació establert en el present article i tenint en compte els membres presents a 

la sessió i els vots delegats 

 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 

de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 

 

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats. 

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 

dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació 

de Granollers pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 

suggeriment. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Gestió de la Televisió 

Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers, als efectes escaients. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Els següents punts de l’ordre del dia fan referència a l’aprovació inicial dels estatuts de 

diferents consorcis als quals pertany la Garriga, com són el Consorci de VOTV, (Vallès 

Oriental Televisió), Localret i el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.  

Anirem un per un, tot i que el fons de la qüestió és el mateix en el tres casos. 

L’explicació més genèrica que ara faré valgui per tots els consorcis. En els darrers 
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mesos, finals del 2013 i 2014, s’han produït dues noves lleis, una és la LRSAL, la Lei 

de razionalización i sostenibilitat de l’administración local  i també hi ha la Llei 

15/2014 també de racionalització del sector públic. Aquestes lleis fan referència als 

consorcis i diuen que aquells consorcis creats abans de l’entrada en vigor de les 

mateixes hauran d’adaptar els seus estatuts al que preveuen en el termini d’un any des 

de la seva entrada en vigor.  

En el cas de LRSAL ens diu bàsicament que aquests consorcis no poden continuar com 

a ens formats per diferents ajuntaments i lliures, com era fins ara  en què tenien voluntat 

pròpia dins la seva identitat. Ara s’han d’adscriure a un ens supramunicipal o a un ens 

municipal, el de major representativitat dins els consorci. És a dir ja no poden continuar 

com a ens lliures. 

En el cas de VOTV ens hem d’adscriure a l’ajuntament de Granollers que és 

l’ajuntament membre del Consorci que té més nombre d’habitants, més capacitat, etc.   

La llei 15/2014 també introdueix novetats als consorcis, en aquest cas les novetats són 

en matèria de separació dels seus membres i de liquidació del propi consorci, això 

també s’ha d’incloure en els estatuts. Vol dir que fins ara si formaves part d’un consorci 

com a ajuntament i volies sortir els altres membres havien d’aprovar la teva sortida, és a 

dir havies de negociar la teva sortida perquè si els altres deien que tu no sorties del 

consorci no ho podies fer. Ara això canvia i un membre podrà sortir lliurement del 

consorci si vol deixar de formar-ne part. Ara bé això implicarà, ho diu la llei, que no 

te’n puguis anar de “rosites”, és a dir que si tu tens uns deutes, unes inversions que 

s’han quantificat tenint en compte la teva aportació al consorci, no te’n pots anar sense 

més ni més. S’ha de fer front als teus deutes i un cop  has fet front pots marxar del 

consorci. D’aquesta manera es garanteix que la resta de membres del consorci no hagin 

de pagar els deutes que tu hagis contret i que hagis deixats pendents a l’hora 

d’abandonar el consorci.  

Cada membre del consorci haurem de ratificar en els nostres plens la proposta de 

modificació dels estatuts i ha de ser per unanimitat. Si no es poden modificar estaríem 

fora del que determinen aquestes dues lleis. 

En resum, la llei preveu l’adscripció a una administració superior que en el cas de 

VOTV és l’ajuntament de Granollers i això permet el control, per part del ministeri, 

com si fos un ens local més, és a dir la llibertat de la qual  fins ara s’havia gaudit es perd 

totalment. Aquesta autonomia local que teníem amb els consorcis s’acaba de perdre 

totalment perquè els consorcis passen a formar part d’un ens i l’autonomia local 
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desapareix, com ha desaparegut en molts casos amb la LRSAL. 

Per altra banda hi ha això de que ningú pugui marxar sense cancel·lar els deutes 

pendents. 

També regula el fet que si un membre del consorci marxa i resulta que és el membre al 

qual s’ha adscrit el consorci, com per exemple si marxés l’ajuntament de Granollers del 

consorci de VOTV , la llei marca que abans d’acceptar hem de definir quin seria l’ens 

que es faria càrrec del consorci. 

Aquesta aprovació l’hem de fet en els tres casos i el primer cas que posem a votació és 

el de VOTV tenint en compte que s’adscriu a l’ajuntament de Granollers.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

No era fàcil l’explicació. Gràcies Sra. alcaldessa. Nosaltres votarem a favor en els tres 

casos. 

 

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

Agraeixo l’explicació perquè crec que ha quedat bastant clar el que venim a votar. 

Esperem que la imposició de la pèrdua d’autonomia local no signifiqui la pèrdua de 

pluralitat. Esprem que sigui així sinó ens haurem de replantejar si és viable per la 

Garriga o no ho és. 

 

El Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E cedeix la paraula al Sr. Martí 

Porter. 

 

Intervé el Sr. Martí Porter, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Estic molt d’acord amb l’observació que ha fet el Sr. Valiente. Per mi significa un 

problema el tema aquest d’haver d’estar supeditats a l’ajuntament més gran. Em sembla 

que no només és pèrdua d’autonomia local sinó que es converteix en una mena de 

relacions que abans eren exactament proporcionals a la població i que ara poden ser 

d’una altra manera. Per tot això no és que ens faci cap gràcia, no votarem en contra, 

però no ens fa cap gràcia. 

Per altra banda, si no m’equivoco, en el cas del consorci de VOTV, anteriorment ja 

s’havien donat de baixa membres. En tot cas ara millora perquè obliga els ajuntaments 

que vulguin marxar a assumir una sèrie de despeses de la part d’inversió proporcional  

que en altres moments no era així i que posava en una tessitura molt difícil als membres 
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que quedaven. Per tant en aquest sentit és positiu. 

Finalment una consideració per un problema que suposem és de “recorta i pega”, en el 

punt 4art. de l’article 23 s’esmenta, suposem que per error, el consorci per a la defensa 

de la Conca del riu Besòs. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Deu ser un “cortar-pegar” del plenari del mes passat en què varem aprovar la 

modificació dels estatuts del consorci de la Conca del riu Besòs.  

 

Segueix el Sr. Martí Porter: 

 En qualsevol cas només caldrà corregir-ho. A banda d’això dir que votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Nosaltres també quedem assabentats i també votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Compartim que la pluralitat i la representativitat s’ha de poder seguir mantenint perquè 

sinó no tindria cap sentit seguir consorciats. Compartim al cent per cent les seves 

reflexions.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

6.  Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Localret   

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

L’ajuntament de la Garriga forma part del Consorci Localret. 

 

L’assemblea del Consorci Localret en  data 27 de novembre de 2014 va aprovar inicialment 
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l’expedient de modificació i adaptació dels Estatuts del citat Consorci.  

 

A la part expositiva d’aquest acord i, com a motivació del mateix, es fa constar el següent:  

 

Vist que la Disposició Final Segona de la Llei 27/203, de 27 de desembre, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), incorpora la 

disposició addicional 20ª a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, mitjançant la 

qual s'introdueixen modificacions en el règim jurídic dels consorcis. 

Atès que la Disposició transitòria Sisena de la LRSAL, estableix que els consorcis ja 

creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei, hauran d’adaptar els seus 

estatuts en el termini d’un any. 

Atès que, d’acord amb aquesta modificació, els estatuts de cada consorci 

determinaran l’Administració Pública a la qual estarà adscrit, segons uns criteris de 

prioritat referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari i per tot 

aquest període, en aplicació dels quals, el consorci Localret queda adscrit a 

l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, subjecte al seu règim pressupostari, de 

comptabilitat i control. 

Vist que els articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 

del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa, regulen el dret de 

separació, dissolució i liquidació dels consorcis i que, d’acord amb el seu article 16, 

els consorcis ja creats a l’entrada en vigor de la llei hauran d’adaptar els seus estatuts 

a aquestes previsions en el termini de 6 mesos. 

Vistos els articles 271 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 316 i 322 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

 

Què per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun dels ens 

consorciats, i per la qual cosa cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i 

l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Què, l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple de l’ajuntament i es 
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requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

corporació, d’acord amb el que disposa l’article 114.3 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. 

 

A la part dispositiva d’aquest acord s’aprova inicialment l’expedient de modificació i adaptació 

dels estatuts del Consorci i s’acorda sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 

trenta dies hàbils i donar compte de l’acord als membres associats..  

 

Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 

corresponents dels actuals Estatuts vigents. 

 

Vist l’informe de Secretaria de data 2-3-2015 sobre la legislació aplicable i la seva adequació el 

règim jurídic vigent. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant LRBRL) 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) 

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC) 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei  

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS). 

- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa  

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 
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ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 

Localret aprovat en l’Assemblea General del consorci celebrada el passat 27-11-14, per tal 

d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb la 

següents redacció (conforme el text refós que s’adjunta com annex). 

 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 

 

Article 2 

L’article 2 incorpora un últim apartat: 

 

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 

 

Article 7 

L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 

 

“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 

condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 

 

Article 23 

L’article 23 queda redactat de la següent manera: 

 

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 

President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 

 

Article 25 

L’article 25 queda redactat de la següent manera: 

 

“Personal 

 

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
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finalitats, i que estarà constituït per: 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 

en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 

administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 

laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 

d’acord amb la legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 

anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en 

el marc de la normativa local i pressupostària.  

 

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  

25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 

legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 

aplicables”.  

 

Article 26 

L’article 26 queda redactat de la següent manera: 

 

“Secretaria i Intervenció 

 

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 

 

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 

Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit 

per ingressar-hi titulació superior en dret. 

 

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-

financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de 

Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 

exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 

 

Article 29 

L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
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“Règim pressupostari, comptable i de control 

 

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 

vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 

econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de 

Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 

pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 

calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 

normativa d’aplicació. 

 

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 

fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 

dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 

pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i 

de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 

jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 

subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 

termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-

financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de 

control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 

administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 

 

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 

direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 

 

Article 29 bis 

S’incorpora un article 29 bis 
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“Autoritzacions 

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 

Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 

altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 

avals”.  

 

Article 32 

L’article 32 queda redactat de la següent manera: 

 

“Separació del Consorci 

 

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 

dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 

General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 

hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 

garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 

d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, 

s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 

Article 33 

L’article 33 queda redactat de la següent manera: 

 

“Dissolució del Consorci 

 

33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 

b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 
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restants. 

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  

d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 

e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 

manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 

 

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 

del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 

anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 

dret en el Consorci. 

 

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 

lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 

 

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 

Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 

amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 

objectius del Consorci”. 

 

Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes 

de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 

Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 

 

Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als possibles interessats. 

 

Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels 

Estatuts del Consorci Localret pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti 

cap reclamació o suggeriment. 
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Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Localret, als efectes escaients. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest és el mateix cas que l’anterior, exactament el mateix que he explicat, però pel 

consorci Localret. En aquest cas l’ens més gran al qual ens hem d’adscriure, recordem 

que fins ara estàvem parlant, amb VOTV, d’un tema comarcal i amb Localret estem 

parlant d’un àmbit més gran, d’àmbit nacional i s’adscriu a l’ajuntament de Barcelona 

que és l’ens més gran que forma part del consorci Localret.  

 

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

Seguim tenint el mateix problema encara que pitjor perquè ara estem parlant de 

Barcelona. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

7. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus 

del Vallès Oriental 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga és membre del Consorci de Residus del Vallès Oriental des 

de la seva constitució. El Consorci te la naturalesa d’administració pública i caràcter local, 

personalitat i capacitat jurídica i d’obrar i, entre els seus fins, es troba la gestió unificada en 

l’àmbit del Vallès Oriental, de les activitats i competències per qualsevol de les formes admeses 

que la legislació vigent atribueix  als ens consorciats, en matèria de gestió de residus. 

 

Amb motiu d l‘entrada en vigor de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
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sostenibilitat de l'Administració Local, així com la llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, els consorcis han de 

portar a terme un conjunt d’adaptacions normativa que passen per la modificació dels seus 

estatuts.  

 

En aquest sentit la LRSAL ha inclòs una nova Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous 

paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició 

Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en 

establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta 

Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en 

vigor d'aquesta Llei.  

 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en matèria de separació 

dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau procedir formular 

una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del Consorci. 

 

El Consell Plenari del Consorci per  a la gestió dels residus del Vallès Oriental en sessió de data 

23 de desembre de 2014 va aprovar inicialment la modificació del redactat de determinats 

articles dels estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local corresponent a la disposició final 2a i 

que el Consorci quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

En el mateix acord s'acorda donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal que 

sigui ratificat pels respectius òrgans de govern i s’indica que l’anunci que publiqui el Consorci 

referit a l’aprovació inicial tindrà caràcter col·lectiu i substituirà, si ho acorden els Ajuntaments 

consorciats, els que haurien de publicar separadament cadascun d’ells. També es sol·licita als 

ajuntaments consorciats que acordin encarregar al Consorci la publicació amb caràcter col·lectiu 

de l’aprovació inicial i definitiva de la modificació dels estatuts, fent constar en el referit acord 

que la publicació substituirà a la que haurien de realitzar els propis municipis. 

 

La proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
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- Adaptació a la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local. 

- Voluntat del Consorci d’adscriure’l al Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant la 

modificació de la facultat de designació del personal directiu del Consorci.  

 

Els articles modificats i el seu text són els següents: 

 

Article 2. Naturalesa i capacitat. 

2.1. El consorci té naturalesa d’administració pública i caràcter local i resta 

adscrit al consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

Article 8.- Atribucions del Consell Plenari. 

Correspon al consell Plenari les atribucions següents: 

(...) 

f) Nomenar els càrrecs de Presidents, Vicepresident, secretari, interventor del Consorci 

així com la seva remoció. 

(...) 

 

Article 13. El Gerent. 

13.1. El Gerent serà designat i cessat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 

13.2 El Gerent quedarà subordinat jeràrquicament al President, i té el deure de ser 

present a les sessions dels òrgans col·legiats del consorci. 

13.3. El Gerent tindrà la consideració de personal directiu. 

 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts 

dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord del Consell 

Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes 

finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de fer-ne una aprovació 

inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a 

informació pública pel període de 30 dies. 

 

Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 
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corresponents dels actuals Estatuts vigents. 

 

Vist l’informe de Secretaria de data 21-1-2015 on s’informa d’un seguit de mancances les quals 

en resum conclouen: 

 

1.- Manca de motivació de l’adscripció del consorci al consell comarcal del Vallès oriental, per 

tant, no procedeix legalment, pels motius que consten a l’informe de secretaria, la modificació 

de la redacció de l’article 2 apartat 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat 

inicialment i el que correspon es modificar el redactat d’aquest apartat per justificar la seva 

adequació al que preveu la Disposició Addicional Vintena de la LRJPAC-PAC. 

 

2.- Manca d’empara jurídica per tal que el consell comarcal del Vallès Oriental pugui nomenar 

personal directiu del consorci. 

Vist l’informe de secretaria no procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la 

redacció de l’article 13 apartats 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat 

inicialment i el que correspon es no modificar el redactat d’aquest apartat i mantenir el redactat 

vigent. 

 

3.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a totes les previsions contingudes a la 

disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC 

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a 

les previsions contingudes en aquesta Disposició addicional vintena ja que no preveu la 

modificació dels següents aspectes:  

 

1. Règim financer del Consorci, atenent a l’Administració pública a què estigui adscrit 

(article 22 dels estatuts) 

2. Règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a què 

estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 

3. Realització d’una auditoria dels comptes anuals per part de l’òrgan de control de 

l’Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 

4. Referència a què el pressupost del Consorci formarà part del pressupost de 

l’Administració a què estigui adscrit i de la seva inclusió en el compte general de l’ 

Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 

5. Règim del personal (article 18 dels estatuts) 
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Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 18 

i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats, per tal 

de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació continguda en la Disposició 

addicional vintena de la LRJPAC-PAC. 

 

4.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a les previsions contingudes a la Llei 15/2014, 

de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 

administrativa, en concret als articles 12, 13 i 14, causes i procediment per a l‘exercici de la 

separació, efectes del ‘exercici del dret de separació i liquidació del consorci. 

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a 

les previsions contingudes en aquesta Llei ja que no preveu la modificació dels següents 

aspectes:  

 

1. Separació dels membres (article 24 dels estatuts)  

2. Dissolució i liquidació del Consorci (article 25 dels estatuts) 

 

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 24 

i 25 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats, per tal 

de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació continguda en la modificació 

dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a les previsions 

contingudes en aquesta Disposició addicional vintena ja que no preveu la modificació dels 

següents aspectes:  

 

1. Règim financer del Consorci, atenent a l’Administració pública a què estigui adscrit 

(article 22 dels estatuts) 

2. Règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a què 

estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 

3. Realització d’una auditoria dels comptes anuals per part de l’òrgan de control de 

l’Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 

4. Referència a què el pressupost del Consorci formarà part del pressupost de 

l’Administració a què estigui adscrit i de la seva inclusió en el compte general de l’ 

Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts) 
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5. Règim del personal (article 18 dels estatuts) 

 

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 18 

i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats, per tal 

de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació continguda en Llei 15/2014, de 

16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 

5.- No previsió de les places secretari/a i interventor/a per a ser cobertes per funcionaris/es amb 

habilitació de caràcter estatal i que s’hauran de proveir mitjançant el procediment legalment 

establert a la normativa vigent. 

 

Atès que aquestes cinc esmenes ajudarien a la millora i perfeccionament des estatuts ja que 

permetrien la seva adaptació a les novetats legislatives Llei 27/2013 i 15/2014, i podrien ser 

preses en consideració en la fase d’informació pública amb la qual cosa quedaria esmenada 

aquesta mancança. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant LRBRL) 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú (en endavant LRJPAC) 

- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC) 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei  

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS). 

- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa  

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

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

 

ACORD 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 

per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat en sessió de Junta General del dia 10 de 

desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de 

setembre, de racionalització del Sector Públic. 

 

SEGON.- COMUNICAR al Consorci que durant el termini d’informació pública procedeixi a 

l’esmena de les mancances que consten en la part expositiva del present acord, i que en resum 

són: 

 

1.- Manca de motivació de l’adscripció del consorci al consell comarcal del Vallès 

oriental, per tant, no procedeix legalment, pels motius que consten a l’informe de 

secretaria, la modificació de la redacció de l’article 2 apartat 1 dels estatuts del 

Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que correspon es modificar el 

redactat d’aquest apartat per justificar la seva adequació al que preveu la Disposició 

Addicional Vintena de la LRJPAC-PAC. 

2.- Manca d’empara jurídica per tal que el consell comarcal del Vallès Oriental pugui 

nomenar personal directiu del consorci. 

3.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a totes les previsions contingudes a la 

disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC 

4.- Manca d’adaptació dels estatuts del consorci a les previsions contingudes a la Llei 

15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, en concret als articles 12, 13 i 14, causes i procediment per a 

l‘exercici de la separació, efectes del ‘exercici del dret de separació i liquidació del 

consorci. 

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels 

articles 18 i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin 
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veure afectats, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació 

continguda en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 

altres mesures de reforma administrativa. 

5.- No previsió de les places secretari/a i interventor/a per a ser cobertes per  

funcionaris/es amb habilitació de caràcter estatal i que s’hauran de proveir mitjançant 

el procediment legalment establert a la normativa vigent. 

 

TERCER.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 

de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat, llur text literal s’adjunta a aquest acord. 

 

QUART.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 

per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 

corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 

interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 

definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 

70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental, als efectes escaients. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

És el mateix cas que els anteriors però s’ha de fer una observació pel que fa a l’àrea 

jurídica del nostre ajuntament. On diu que en aquesta proposta d’estatuts que fa el 

consorci de residus s’ha tingut en compte el que diu la LRSAL a l’hora d’adscriure a un 

ens majoritari. En aquest cas la proposta per part del consorci  de residus és que 

s’adscrigui al Consell Comarcal del Vallès Oriental. Però, pel que sembla, jurídicament 

aquests estatuts no contemplen el que hem parlat abans de l’altra llei, la 15/2014. Per 

tant ara podríem fer una aprovació inicial d’aquesta modificació d’estatuts però quan 

aquesta aprovació estigués en exposició pública caldria esmenar aquestes  mancances i 

introduir aquests articles que  contempla la llei 15/2014 sobre el tema que comentàvem 

de quan un marxa un membre que ha de fer front a les seves obligacions, etc., etc. 
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Ho posem a la seva consideració.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Votarem a favor i volem agrair al secretari i als tècnics de la casa la feina feta i creiem 

que ben feta perquè és ordenar i deixar més clara aquesta modificació dels estatuts. 

 

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

 Hi estem d’acord. 

 

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

En aquest cas direm que ens sentim una mica més còmodes amb que sigui el Consell 

comarcal, que no el cas que fos un altre ajuntament, perquè el Consell comarcal no 

deixa de ser una entitat que ens representa a tots. Però és igual, votarem favorablement 

per imperatiu legal. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Estem d’acord. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E i 1 PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

8. Modificacions pressupostàries, mitjançant concessió de crèdit extraordinari 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

ANTECEDENTS 

 

Primer. Pel decret d’Alcaldia-Presidència de data 18 de març de 2015, s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 

 

Segon. La Regidoria d’Hisenda, en mateixa data, ha proposat l’aplicació pressupostària de 

despesa i l’import que s’ha de modificar. 
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Tercer. La Secretaria i la Intervenció han emès informes favorables. 

 

Fonaments de dret 

 

Primer. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

 

Segon. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui 

demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 

insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 

crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

 

El finançament1 es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 

baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 

dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

 

Tercer. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament per majoria simple. 

 

Quart. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 

en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 

afectin a les despeses i ingressos de les administracions públiques i resta d’entitats que formen 

el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

 

Cinquè. La Junta de Portaveus, en reunió tinguda el 19 de març de 2015, va examinar i debatre 

l’expedient administratiu, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

 

                                                      
1 Excepcionalment, també amb operacions de crèdit subjectes a les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del 
TRLRHL. 
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ACORD: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari per import de 9.000,00 euros que cal 

finançar baixa per anul·lació, d’acord amb el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

Crèdit extraordinari (um: euros) 

 

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta d’increment de 
la consignació inicial 

- 2015.100.92200.46600 ALP. Quotes entitats municipalistes 9.000,00 

             Total crèdit extraordinari:  9.000,00 

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

PDFA Aplicació pressupostària Descripció Proposta de consignació 

- 2015.100.92900.22605 ALP.Quotes entitats municipalistes 9.000,00 

 Total crèdit extraordinari 9.000,00 

 

Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si no es 

presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 

mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 

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

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Posem a la seva consideració la reclassificació d’una partida de 9.000,00€ que teníem 

en el pressupost municipal del 2015 corresponent a les quotes que participem d’entitats 

municipalistes, en aquest cas l’Associació Catalana de Municipis , l’Associació de 

Municipis per la Independència  i la Federació de Municipis. Aquesta partida 

inicialment en el pressupost estava classificada en el capítol II i entenem que ha d’anar a 

capítol IV. El que fem és simplement canviar la partida de lloc. Gràcies. 
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

Igual. 

 

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

Tenir-ho més endreçat anirà bé pels nous regidors que entrin, perquè sinó no ho acabes 

entenent si hi ha coses en llocs on no toquen. El primer any et fas un embolic 

impressionant i el fet de tenir-ho endreçat està bé per aquells que comencin, ho tindran 

més fàcil d’entendre del que ho varem tenir nosaltres. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 El segon any a vegades també.  

 

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

 I el quart a vegades també.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Quedem assabentats, votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia-Presidència  relativa a l'aprovació de la 

liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014 

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte de la següent Resolució: 

 

“La Garriga, 27 de febrer de 2015 

 

Identificació de l’assumpte 



 

p.o. 25/03/2015 
 

64 

 

Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga corresponent a 

l’exercici de 2014. 

 

Antecedents 

 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 

2014, el resultat següent: 

 
1.1. Pressupost de despeses:  

Exercici en curs: Unitat monetària € 

Pressupost inicial de despeses 15.963.269,24 

Modificacions de despeses 2.833.483,24 

Pressupost definitiu de despeses 18.796.752,48 

Despeses autoritzades 16.125.391,34 

Despeses compromeses 16.006.113,61 

Obligacions reconegudes 15.419.196,65 

Despeses ordenades 14.427.909.61 

Pagaments realitzats 14.427.909,61 

Obligacions pendents de pagament 991.287,04 

  

Exercicis tancats:  

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 1.479.627,85 

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions 0,00 

Pagaments realitzats 1.479.100,10 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici 527,75 

  

Creditors pendents de pagament: 991.801,48 

 

1.2. Pressupost d’ingressos: 
Exercici en curs: Unitat monetària € 

Pressupost inicial d’ingressos 15.963.269,24 

Modificacions d’ingressos 2.833.483,24 

Pressupost definitiu d’ingressos 18.796.752,48 

Drets reconeguts 16.398.501,18 

Drets anul·lats 650.618,53 

Devolució d’ingressos 275.971,00 

Recaptació neta 14.164.870,14 

Drets pendents de cobrament 2.233.631,04 

  

  

Exercicis tancats:  



 

p.o. 25/03/2015 
 

65 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 3.959.044.92 

Modificacions saldo inicial 1.864,84 

Drets anul·lats 58,00 

Drets cancel·lats 454.926,86 

Recaptació 1.189.184,58 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 2.316.740,32 

  

Deutors pendent de cobrament: 4.530.739,35 

 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

Conceptes   DRN ORN Ajustaments Resultat  

 € € € € 

01. Operacions corrents 15.566.031,66 12.866.165,72     

02. Altres operacions no financeres 655.439,06 1.413.567,24     

03. Total operacions no financeres (1+2) 16.221.470,72 14.279.732,96     

04. Actius financers 4.874,99 4.874,99     

05. Passius financers 172.155,47 1.134.588,70     

          

06. Resultat pressupostari de l'exercici (DRN-ORN) 16.398.501,18 15.419.196,65   979.304,53 

          

07. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria      317.185,64   

08. Desviacions de finançament negatives de l'exercici     623.773,97   

09. Desviacions de finançament positives de l'exercici     562.956,71   

10. Total ajustaments (7+8-9)     378.002,90   

          

11. Resultat pressupostari ajustat (6+10)       1.357.307,43 

 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 

 Romanent de tresoreria € 

    

1. Fons líquids 2.257.518,10 

    

2. Drets pendents de cobrament 4.581.790,62 

    + del pressupost corrent 2.233.631,04 

    + del pressupost tancat 2.316.740,32 

    + d’operacions no pressupostàries 31.419,26 

    - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

    

3. Obligacions pendents de pagament 1.857.714,61 

    + del pressupost corrent 991.287,04 

    + del pressuost tancat 527,75 

    + d’operacions no pressupostàries 865.899,82 

    - pagaments realtizats pendents d’aplicacio definitiva 0,00 

  

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3) 4.981.594,11 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.342.619,19 

III. Excés de finançament afectat 1.089.023,62 
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IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 2.549.951,30 

 

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 euros. i els 

creditors per devolucions d'ingressos (compte 408) són de 20,00 euros . Per la qual cosa el 

romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 2.549.931,30 euros [càlcul 

RTDG-(413)-(408)] 

 

1.5. Romanents de crèdit: 

 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 3.377.555,82 euros. Estan formats pels romanents 

d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos 

en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 

  

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 

vegada acordada la distribució del superàvit. 

 

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 

pressupost. 

 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 

posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 

 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost2 

s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 

de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 

comptabilitat nacional i la pressupostària. 

 

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 1.427.859,00 euros, d'acord 

amb el següent detall: 

 

                                                      
2Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament 
requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li 
toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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(A) Ingressos dels capítols 1 a 7 consolidats  16.221.471 € 
(B) Despeses dels capítols 1 a 7 consolidades  14.279.733 € 
(C) Ajustaments SEC 95       -390.389 €  
(D) Ajustament consolidación operacions entre el grup -144.100 € 
(E) Capacitat de finançament (A) –(B) + (C) + (D) 1.407.249 € 
Variació relativa sobre ingressos no financers (D) / (A) 8,68 % 

 

La capacitat de finançament a nivell de grup és d’1.427.859,00 euros. 

 

1.7. Compliment de la regla de la despesa 

 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la regla de la despesa, 

caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn 

de la liquidació de 2014. 

 

La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part 

de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’administracions públiques i 

transferències vinculades als sistemes de finançament de les corporacions Locals i +/- 

els ajustaments que estableix la tercera edició de la “guia per la determinació de la 

regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 orgànica d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera per a les corporacions locals”, de la IGAE, a 

la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de 

l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els 

increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 

recaptació avalades per canvis normatius). 

 

En el quadres següents es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 

pressupost 2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local 

compleix la regla de la despesa amb un marge de 610.557,00 euros. 

 
Límit a la base de la despesa 
Base exercici anterior 2013  12.864.567 € 
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,50% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 € 
Valor màxim base de l’exercici 13.057.535 € 

 
Aplicacions no financeres, llevat interessos 

Despeses consolidades dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 14.242.065 € 

Ajustaments SEC95 -93.816 € 

Aplicacions no financers consolidades, llevat interessos 14.148.249 € 
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Despesa finançada amb subvencions 

Ingressos capítols 4 i 7 procedents d’administracions públiques 1.843.543 € 

Desviacions 0 € 

Despeses finançada amb subvencions 1.843.543 € 

 

Base de la despesa 

Ajustament consolidació operacions entre el grup 138.367 € 

Base de al despesa exercici actual 12.443.073 € 

Marge a la regla de al despesa 614.462 € 

Taxa implícita d’increment -3,28% 

 

Nota 1: Al total de la despesa computable s'haurien de treure les despeses finançades amb 

Romanent de Tresoreria però només en la part del romanent incorporada al 2014 que  finança 

al superàvit d'acord amb la nova redacció de l’art. 32 de la LOEPSF 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera, i regles especials establertes a la 

disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 

comercial en el sector públic. 

Nota 2: Aquesta taxa per l'exercici 2014 serà de l'1,5.  

 

La regla de despesa a nivell de grup és de 614.462,00 euros 

 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 

 

1.8.1. Deute públic 

 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 

subsector de l’administració local. 

 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 

percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 

locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 

(tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que 

determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014). 
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El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 

ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 

      Deute a   
Moviments 

2014   Deute a 

       31/12/2013 Augments Disminucions Ajustaments  31/12/2014 

Deute Viu               

Arrendaments financers   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  
Contractes 
APP     0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Preveïdors a llarg termini   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Altres operacions a llarg termini   4.684.131 €  172.155 €  1.134.589 €  0 € 3.721.698 €  

Bestretes de subvencions rebudes   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Valor actual de derivats financers   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Interessos meritats i no vençuts   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Operacions a curt termini   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Factoring sense recurs   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

  S1-suma   4.684.131 €  172.155 €  1.134.589 €  0 € 3.721.698 €  

Avals concedits fora del grup           0 €  

  Total           3.721.698 €  

  Sobre ingressos corrents         24% 

                

Deute Total               

S1- Suma     4.684.131 €  172.155 €  1.134.589 €  0 € 3.721.698 €  

Capitals pendents liquidacions negatives PIE 433.747 €  0 €  167.472 €  0 € 266.275 €  

Mecanisme de proveïdors   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Altres pagaments ajornats   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Ingressos anticipats   0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

Inversió realitzada per compte de l'ens local 0 €  0 €  0 €  0 € 0 €  

      5.117.878 €  172.155 €  1.302.061 €  0 € 3.987.973 €  

  Sobre ingressos corrents         26% 

 

L’Estat del deute a nivell de grup és  de 3.721.698 euros, que representa el 23,89% dels 

ingressos corrents previstos consolidats. 

 

1.8.2. Període mitjà de pagament 

 

El PMP global corresponent al quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -14,92 

dies.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
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pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 

despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats 

i els realitzats. 

 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 

previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 

anul·lats, i la recaptació neta. 

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 

pressupost, s’hauran de determinar: 

 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 

• Els romanents de crèdit 

• El romanent de tresoreria 

 

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 

atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 

 

L’article 21 de la LOEPSF3,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 

financer durant l'any en curs i el següent. 

 

5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí 

del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 

superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre 

amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a 

destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la 

LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit4. 

 

                                                      
3  Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
4 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF,  han estat donades per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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6. D’altra banda, l’art.15.3 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, estableix que, 

abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 

s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels 

subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 

adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions 

davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de 

desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la 

informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 

Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 

del Sistema Europeu de Comptes i 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.  

 

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 

segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 

Per tot el que antecedeix,  

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats 

figura a la part expositiva . 

 

Segon. Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme, una vegada efectuada la 

seva aprovació. 

 

Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 

Govern de la Generalitat a Barcelona i a la Delegació Especial d’Hisenda a Barcelona per al 

seu coneixement, en compliment del que estableix l’article 15.3 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. 
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Ho mana i signa la Sra. Alcadessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 
El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 
 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Donem compte de la liquidació del pressupost que com sabeu, un cop acabat l’any i 

passats uns mesos, acostuma a ser al ple del mes de març, un cop el pressupost està 

tancat i liquidat, donem compte de les principals xifres del tancament. 

Aquest any també tancarem el pressupost amb uns indicadors i uns ratis molt positius 

des del punt de vista econòmic. Acabem amb un resultat pressupostari  positiu 

d’aproximadament un milió quatre-cents mil euros. Continuem tancant amb un 

romanent de tresoreria per a despeses generals positiu. Recordem que és important 

perquè estem en un pla de sanejament i el fet de tancar amb un romanent de tresoreria 

negatiu implicaria haver de fer un nou pla de sanejament. A banda, tenir aquest 

romanent de tresoreria positiu implicarà que de cara a aquesta any  2015 part d’aquest 

romanent el puguem incorporar al pressupost d’aquest any i així poder tenir de l’ordre 

d’uns quatre-cents mil euros, (encara s’ha d’acabar de tancar), per inversions sostenibles 

i alguna quantitat més per a despeses generals. 

L’estalvi net el tanquem amb un milió sis-cents trenta sis mil euros. Recordem que 

l’estalvi net és la diferencia entre l’estalvi brut, vol dir la liquidació d’ingressos i 

despeses i l’anualitat dels préstecs. Això significa que l’ajuntament amb els seus 

ingressos menys despeses corrents és capaç de pagar els seus préstecs i encara li sobra 

un milió sis-cents mil euros, la qual cosa és positiva. Aquest estalvi net sobre els 

ingressos liquidats, representa un 10.61%.  

La ràtio d’endeutament s’ha anat disminuint al llarg d’aquests 4 anys i acabem aquest 

2004 (perdó, 2014!)  amb una ràtio d’endeutament del 25% . Recordem que la ràtio 

d’endeutament el que fa és dividir el capital pendent viu, és a dir el deute que tenim a 

dia d’avui amb els ingressos liquidats. És una ràtio baixa que està molt lluny dels límits 

legals que tenim com a ajuntament. 

L’última dada que m’agradaria destacar és la ràtio de la capacitat de retorn que també és 

una ràtio important que ens mesura la capacitat que tenim de tornar el nostre deute, 

(similar al tema d’estalvi net), que és del 69 %.  Vol dir que d’alguna manera l’estalvi 
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corrent que és la diferencia entre ingressos i despeses amb que hem acabat el 2014, 

cobreix pràcticament el 70% del deute que tenim.  

Això és tot. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Com a oposició ens hagués agradat poder fer “chicha” però no és el cas. L’hem de 

felicitar per última vegada Sr. Guiu i a l’equip de govern també. 

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

 Feia temps que no em dèieu això.  

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Únicament et podem retreure aquest salt de 10 anys que has tingut.  La veritat és que els 

números continuen sent bons i creiem que la feina està ben feta. Només ens resta 

felicitar-vos i seguirem l’exemple.  

 

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

 Nosaltres ens sumem a les felicitacions a l’equip de govern i res més. 

 

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

Nosaltres també els felicitem tot i aquesta mena de viatge en el temps que ens ha fet el 

Sr. Guiu. Només farem una consideració: és evident que les xifres són molt bones i 

també ens ha agrada que no hàgiu fet un gran discurs polític, són bones per moltes raons 

i ens sembla molt bé.  

Nosaltres creiem que potser aquesta situació permetria ser una mica més generosos a 

l’hora de no estalviar tant i anar amb la idea de l’austeritat per davant de tot. Crec que 

com a equip de govern heu agafat aquesta línia que és la vostra i que us respectem. Però 

a nosaltres aquestes xifres ens diuen  que en algun sentit podíem haver  exhaurit més 

algunes partides, algunes inversions previstes que al final no s’han acabat executant. 

Aquesta no seria la nostra línia si estiguéssim a l’equip de govern. Però bé entenem que 

teniu aquesta manera de fer en la que l’estalvi per vosaltres és una cosa molt important . 

Per nosaltres també ho és però potser en el vostre cas a vegades diguem que dóna un pas 

endavant i entra més en una mena de política d’austeritat que nosaltres no compartim 

plenament. 
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Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

 Quedarem assabentats i estem d’acord. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Voldria aclarir que nosaltres no havíem fet discurs polític, vostès si. En tot cas 

permeti’m que els digui que a l’ajuntament de la Garriga hem endreçat les finances 

municipals. Varem entrar aquí que es pagava a 80 i 120 dies als proveïdors i actualment 

estem pagant a 17 dies (període mig de pagament a proveïdors). Nosaltres creiem que 

això és molt important i només es pot fer quan tens la tresoreria sanejada, perquè quan 

tens tensions de tresoreria, que és quan estires més el braç que la màniga, no es pot fer. 

Una cosa són les previsions d’ingressos que puguem tenir com a ajuntament i altra són 

els ingressos reals, el cash flow. En aquest sentit sempre hem estat curosos de no estirar 

més el braç que la màniga i poder garantir el pagament a proveïdors que no deixen de 

ser autònoms i petits empresaris que presten serveis a l’ajuntament. Per nosaltres això 

era fonamental. 

Ara bé, no hem deixat de fer inversió, a més amb recursos propis, potser menys de la 

que molts haurien volgut, estem totalment d’acord, però també recordem que hi ha unes 

lleis supramunicipals, estatals en aquest cas, que ens marquen les inversions 

financerament sostenibles, etc, etc.  

Alhora també m’agradaria deixar clar que a l’ajuntament de la Garriga, com deia al 

principi, hem endreçat les finances municipals sense deixar de prestar cap servei al 

poble. Ha estat així en èpoques d‘austeritat, en èpoques de retallades, en èpoques en què 

com vostès saben hem parlat, hem fet mocions al ple referents a què la Generalitat no 

paga, sobre el deute que té contret la Generalitat amb els ajuntaments i concretament 

amb el nostre, perquè parlem del de la Garriga. Des de l’ajuntament no hem deixat de 

prestar cap servei, ni hem  deixat de tenir escola bressol, ni escola d’art, ni escola 

municipal d’ensenyament. Tot això ho hem mantingut perquè precisament les finances 

ens han permès seguir oferint aquests serveis incorporant, vostès ho saben perquè ho 

hem treballat conjuntament,  la tarifació social a les nostres escoles municipals. Això 

vol dir més despesa per part de l’ajuntament. No hem deixat de prestar cap servei, hem 

atès totes les necessitats i penso que fins i tot hem anat a millor. Hem incrementat, a 

nivell de pressupostos, les prestacions de servies socials de manera important i ho saben 

perquè a cada junta de govern veuen la magnitud de casos que movem, la magnitud 
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d’ajuts donats a les famílies, ajuts directes.  

Jo entenc que a tots ens agradaria poder fer grans inversions  però la política que ha fet 

aquest equip de govern, més que de premiar l’austeritat o de dir que l’austeritat ha estat 

la nostra màxima, ha estat la de poder disposar d’aquells recursos que ens han permès la 

nostra màxima prioritat en aquesta legislatura que ha estat l’atenció a les persones. 

Penso que això ho hem garantit. Tenim unes escoles municipals de gran qualitat que 

malgrat no rebre diners de la Generalitat (vostès saben que ens deuen un munt de 

diners), les hem mantingut i això ha estat un esforç i val a dir que l’esforç és dels tècnics 

de la casa a l’hora d’haver de fer el mateix amb menys recursos. Això també toca dir-

ho. 

 

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

Sra. alcaldessa, li he fet un regal perquè pogués fer el discurs, és un detall que espero 

me’l retorni algun dia. 

Podem compartir moltes coses, sempre hem donat recolzament a què es pagui en pocs 

dies als proveïdors, en això estem completament d’acord i us ho hem alabat i us hem 

felicitat en moltes ocasions.  

El nostre comentari anava més en el sentit que és veritat que no hem deixat de  cobrir 

els serveis bàsics que ja donàvem des de l’ajuntament, fins i tot els serveis que van una 

mica més enllà dels serveis bàsics, sobretot en els serveis d’educació, però creiem que 

en tot cas es podrien haver donat més passos endavant en segons que.  

En alguns casos fins i tot havíeu previst algunes petites inversions que al final no s’han 

fet i alguns anys les inversions s’han demorat, han anat passant d’un any per l’altre com 

el cas de la instal·lació dels fanals que s’està fent en aquests moments. 

Pensem que tot això forma part d’una política en la qual s’ha volgut anar estalviant. 

Només diem que nosaltres no la compartim, no estem fent una crítica ferotge, 

simplement diem que és una línia diferent de la que faríem nosaltres. En aquest sentit 

hem reclamat algunes inversions que al final no s’han fet , per exemple el tema dels 

horts urbans, inversions que s’han anat traslladant en el temps tot i que vosaltres 

mateixos les havíeu proposades al pressupost. Creiem que en part és perquè heu tingut 

aquesta prioritat absoluta de mantenir molt els nivells de “gas” de l’ajuntament. En 

aquest sentit vam parlar molt de què podríem fer servir del romanent de tresoreria i està 

bé tenir un romanent de tresoreria però tots sabem que al final les limitacions que ens 

imposa la llei no ens permeten després utilitzar gran part d’aquests diners. Per tant és 



 

p.o. 25/03/2015 
 

76 

veritat que al final, com s’apuntava, seran quatre-cents mil euros dels que disposarem i 

allò que inicialment ens semblava que podia ser una bona estratègia al final tampoc ha 

resultat una gran cosa. 

Amb això el que volíem dir és que us volem felicitar, creiem que realment heu fet la 

feina tal i com volíeu fer-la, en aquest sentit heu estat conseqüents amb els vostres 

principis però que nosaltres en tindríem uns altres. 

 

 

10. Restar assabentats de l’aprovació i formalització del conveni per la urbanització del 

camí fluvial de la Garriga al Figaró. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Medi Ambient 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs va redactar l’any 2006 el 

projecte de recuperació del camí fluvial del riu Congost, que consistia en l’anàlisi i definició de 

les propostes de rehabilitació del camí, des de Centelles fins a la seva desembocadura al Besòs, 

en el terme municipal de Montmeló. 

 

Vist que la Junta de Govern del 17 de gener de 2011, va aprovar la signatura del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Consorci per a la Defensa del 

Besòs i els ajuntaments de la Garriga i el Figaró Montmany, per a la recuperació del camí 

fluvial, en el tram que discorre entre ambdós municipis. 

 

Vist que el mes de juliol de 2011 es va acabar el projecte executiu de recuperació del camí 

fluvial del Congost entre el Figaró i la Garriga. 

 

Vist que l’objectiu d’aquest projecte és la recuperació d’antics traçats de camins entre ambdós 

municipis, la conservació de l’espai fluvial del riu Congost, i la seva funcionalitat biològica. 

 

Vist que les obres estan coofinançades pel Consell Comarcal i el Consorci del Besòs 

 

Vist que en data 20 d’octubre de 2014 va tenir entrada en el registre general d’aqueix 
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ajuntament escrit del consorci del “projecte executiu de recuperació del camí fluvial del congost 

entre el Figaró i la Garriga” als efectes que l’ajuntament de la Garriga l’informés favorablement 

d’acord amb la proposta d’acord que així mateix s’adjuntava 

 

Vist que per acord de la junta de govern local de data 15 de desembre de 2014 es va adoptar 

acord llur part dispositiva era del tenir literal següent: 

 

1. Informar favorablement el “Projecte executiu de recuperació del camí fluvial del 

Congost entre el Figaró i la Garriga” de juliol de 2011, redactat per l’enginyer tècnic 

Sr. Eliseu Guillamon Villalba. 

2. Proposar al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs com a Administració 

actuant per a l’execució de les obres del Projecte executiu de recuperació del camí 

fluvial del Congost entre el Figaró i la Garriga d’acord amb el conveni aprovat al seu 

dia. 

3. Posar a disposició de l’Administració actuant quan s’escaigui els terrenys de domini 

públic municipal necessaris per a l’execució de les obres. 

4. Facultar a l’Alcaldessa per a subscriure el nou conveni interadministratiu amb el 

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, per a l’execució dels presents acords, en el qual s’establiran els compromisos  

i obligacions de totes les parts, inclosa l’exempció d’impostos i taxes municipals, prèvia 

aprovació expressa per part d’aquesta corporació,. 

5. Comunicar el present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i al 

Consell comarcal del Vallès Oriental 

 

Vist que en data 17 de març de 2015 es va rebre comunicació del consell comarcal del Vallès 

Oriental mitjançant tràmit telemàtic en el qual es comunicava l’aprovació per part d’aquest ens, 

el dimecres dia 18 de març del conveni definitiu per tal de poder executar les obres del Projecte 

executiu de recuperació del camí fluvial del Congost entre el Figaró i la Garriga 

 

Ateses les competències municipals en aquest cas quant que estableix la normativa de règim 

local vigent. 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 

aplicable en virtut dels articles 21.1.r) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
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règim local,  així com els corresponents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens 

locals aprovat per Decret 179/95.  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Restar assabentats de l‘aprovació per part del Consell Comarcal així com de la resta 

d’administracions implicades, Consorci per a la Defensa de la conca del Riu Besòs i els 

Ajuntaments de la Garriga i el Figaró del conveni interadministratiu  per a la recuperació del 

camí fluvial del Congost entre el Figaró-Montmany i la Garriga. 

 

Segon. Informar que aquesta actuació, que no comporta cap cost per a l’ajuntament de la 

Garriga,  s’haurà d’iniciar abans del dia 1 de juliol de 2015. 

 

El Ple resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Aquest tema els hi sonarà ja des de principi de la legislatura i fins i tot des de la 

legislatura anterior. Neix l’any 2006 quan des del Consorci del Besòs es treballa i es fa 

el projecte de recuperació fluvial del riu Congost amb propostes de rehabilitació del 

camí que van des de Centelles fins a Montmelò, nosaltres hi som al mig en un petit tram 

que és el camí que hi ha entre el Figaró i la Garriga. 

Com recordaran, perquè això també ho hem parlat diverses vegades al ple, per junta de 

govern local de 17 de gener de 2011 es va aprovar la signatura del conveni entre el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Consorci del Besòs, l’ajuntament de la Garriga 

i l’ajuntament del Figaró per la recuperació del camí fluvial  en aquest tram. Aquest 

projecte contempla, de fet ho és,  la  recuperació  d’antics traçats de camins, la 

conservació de l’espai fluvial així com la seva funcionalitat biològica tenint en compte 

que forma part d’un espai de  Xarxa Natura 2000. 

Aquestes obres no tenen cap cost ni per l’ajuntament de la Garriga, ni per l’ajuntament 

de Figaró , perquè venen cofinançades via subvenció de la Diputació i pel Consorci del 

Besòs.  
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És un projecte de la legislatura passada, un projecte que ha estat encallat, que no sabem 

perquè es va encallar i no va continuar el seu camí. La veritat és que es va encallar i ha 

costat deu i ajuda desencallar-lo . A nivell polític hi ha hagut un treball intens al llarg de 

tota la legislatura, tant per part de la regidora Sra. Marrodán, com meva perquè nosaltres 

consideràvem important que aquest tema es recuperés. Per part d’Iniciativa (ICV) també 

ens consta l’esforç i per part del PSC crec que també s’havia treballat aquest tema,ens 

havíeu fet preguntes  diverses vegades en els plens.  

A nivell tècnic hi  ha hagut un treball intens per desencallar aquells aspectes que 

encallaven el projecte des del 2011.  

Al mes d’octubre de 2014 ens van entrar el projecte executiu de recuperació del camí 

fluvial,  recordaran que al mes de desembre de 2014 varem informar favorablement, per 

part de l’ajuntament, sobre aquest projecte i és aquest 18 de març de 2015, és a dir 

desprès d’informar al desembre i aprovar-ho per junta, que s’envia una altra vegada al 

Consell Comarcal i aquest aprova per ple el conveni definitiu  per dur a terme aquestes 

obres d’una vegada per totes. 

Aquest conveni en resum el que diu és que les obres caldrà iniciar-les abans del dia 1 de 

juliol de 2015, per tant ja aviat hauran de començar el procés de licitació de les obres. El 

projecte executiu es gestionarà i es farà la direcció, des del Consorci del Besòs. Caldrà 

que el Consorci del Besòs presenti al Consell Comarcal, abans del dia 1 de novembre 

les certificacions de final d’obres . Per tant hem d’entendre que en el pitjor dels casos 

l’1 de juliol començaran les obres  i l’1 de novembre han d’estar acabades. De fet quan 

comencin el procés és molt més ràpid, no durarà tots aquests mesos, però hi ha temps 

fins al novembre per si hagués algun problema, alguna inclemència de temps i que les 

obres s’haguessin d’aturar.  

Els ajuntaments renunciarem a totes les taxes i impostos que correspondrien als 

“permisos d’obres” i ens farem responsables del posterior manteniment. Un cop aquest 

camí estigui fet el manteniment pertocarà a l’ajuntament de Figaró la part que 

correspongui al seu municipi i a nosaltres la part que ens correspongui.  

El que s’ha establert és que es faci una comissió tècnica de seguiment i coordinació 

d’aquesta obra en què hi hagi un representant de les quatre entitats, un de l’ajuntament 

de la Garriga, un de l’ajuntament de Figaró, un del Consorci del Besòs i un del Consell 

comarcal. Però el més important és que finalment (toquem fusta!) es va aprovar la 

setmana passada per ple el projecte i quan a les obres hi hauria d’haver una causa molt 

major perquè no es duguessin a terme.  
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

No havíem acabat les floretes amb el Sr. Guiu, ens en queden també per la Sra. 

alcaldessa i per la Sra. Marrodán. Som conscients que “heu posat la banya” i aquest fet 

ha tingut els seus fruits. Esperem que finalment es completi l’obra i el camí fluvial sigui 

una realitat. Gracies a això han sortit beneficiats els pobles de la Garriga i Figaró i tots 

els covilatans amb la qual cosa només ens queda donar-vos les gràcies per la feina feta i 

endavant. 

 

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

“Mai és tard si la dita és bona “ amb la qual cosa endavant. Ha estat un treball ben 

portat que al final ha tingut un bon resultat. 

Nosaltres voldríem plantejar dos dubtes, en primer lloc un que se’ns plantejava ara 

mateix, mentre la Sra. alcaldessa estava fent la seva explicació, dins els acords hi ha un, 

el segon, que diu que les obres s’hauran d’iniciar abans de l’1 de juliol i ara ens 

explicava la Sra. alcaldessa que les obres han d’estar enllestides l’1 de novembre i no 

sabem si hauria d’haver un acord que ho digués.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ho diu el conveni. 

 

Segueix el Sr. Valiente:  

 Ja, però no ho diu a l’acord de ple. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ho ha de dir, Sr. secretari? 

 

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

El que fem és informar d’un acord que es va prendre a la junta de govern del 14 de 

desembre i ara donem compte d’acord amb el conveni definitiu aportat aquest més de 

març. El que s’ha fet és un recull de la informació que es creia rellevant. De l’inici de 

les obres, del projecte d’obres, es podrien posar un munt de coses però en aquest cas és 

només un acord per donar compte d’aquest conveni. Per donar informació d’un tema 

que s’havia debatut en aquesta legislatura i que tothom havia conegut. 
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

El que he fet jo és explicar el conveni, tot el que diu. Però clar aquí només es dona 

compte de què hem rebut el conveni. 

 

Segueix el Sr. Valiente. 

 Si no es posa no canviarà tampoc el nostre vot.  

L’altre dubte que tenim, bàsicament és que com deia que la Garriga assumirà el 

manteniment de la part del municipi de la Garriga i Figaró la seva part , tenint en 

compte que Gallicant és del municipi de la Garriga, no sabem quin és el tros que 

assumirà Figaró.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, un traçat molt petit. 

 

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

Hem hagut d’esperar una legislatura perquè arribés aquest moment. Agraïm  que la Sra. 

alcaldessa hagi comentat que hem estat molt insistents sobre aquest tema, perquè per 

nosaltres era molt important: Hem presentat preguntes i precs 6 vegades , ens hem fet 

veritablement pesats, sense posar en dubte que heu fet la feina que tocava. Simplement 

que vosaltres sou els nostres interlocutors i per aquest motiu volíem recalcar una cosa en 

la qual creiem i que alguns havíem viscut des de feia molt temps, no només aquí com a 

regidors sinó també com a usuaris d’aquest camí.  

Moltes vegades hem dit que realment aquest és un camí molt important, creiem que 

encara és més important pel Figaro perquè li permet la connexió amb la Garriga. Però 

per nosaltres també, perquè molts alumnes i joves i gent gran de Figaró venen a la 

Garriga i per tant són també part del nostre poble i necessiten una connexió que vagi 

més enllà de l’autovia i del tren, a part de ser per nosaltres una connexió vital. Hem de 

tenir en compte que tenim un nucli de població allà, que és el barri de Gallicant i no el 

podem tenir desconnectar i que no s’hi pugui accedir a peu . 

Al marge d’això el gran ús que ha tingut aquest camí des de que es va fer una senzilla 

restauració tots el sabem, no cal insistir gaire. Darrerament teníem la problemàtica 

afegida que les ventades havien deixat aquest camí molt malmès, ja ho havíem parlat i 

teníem una situació com d’emergència , per tant és una noticia molt ben vinguda. 

Per acabar només demanar, a vosaltres i a qui continuï al mes de juliol, que es faci un 
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seguiment de les obres, és el nostre municipi, és un camí que volem que quedi bé i ja 

sabem que les obres no són de la nostra competència però crec que els tècnics de la casa 

han d’estar a sobre, especialment perquè no deixen de ser unes obres que afecten un 

espai fràgil. Parlem d’un espai fluvial i volem que ens quedi maco. Si al final el camí no 

queda especialment bonic tampoc no ens servirà de gaire, ens agrada molt perquè anem 

a passejar. Per tant volem que es respecti el màxim possible l’entorn dins del que sabem 

que suposa una intervenció d’aquests tipus però s’ha de ser el màxim de respectuós. No 

estem posant en dubte que el Consorci ho faci bé, en absolut. Afortunadament tenim una 

administració, en la qual també estem representants, que creiem vetllarà perquè així 

sigui, però com a ajuntament també ens toca controlar-ho i per tant us demanem que 

estigueu a sobre. 

Finalment felicitar-nos i esperar que estigui acabat al novembre realment. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Gràcies, tots ho esperem. 

Abans he comentat això de la comissió de seguiment, és molt important que 

tècnicament es faci aquest seguiment.  

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres compartim completament, amb els companys de l’oposició. Felicitem a 

l’equip de govern. És una bona noticia, és veritat. Per la nostra part votarem a favor, 

quedem ben assabentats i també estarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. Aquest punt no es votava, era només donar compte, però agraïm el 

recolzament i dir que tots veiem igual d’important  aquesta petita obra al nostre 

municipi i al municipi veí.  

 

 

11. Adhesió al manifest institucional del 8 de març Dia Internacional de les Dones. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Acció Social. 

 

ANTECEDENTS 
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Vist que el 18 de desembre  de 1979 les Nacions Unides van adoptar la Resolució 34/180 de 

Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de discriminació contra la Dona, recordant 

que la discriminació contra la dona viola els principis de la igualtat de drets i del respecte de la 

dignitat humana, que dificulta la participació de la dona en la vida política, social, econòmica i 

cultural i que obstaculitza el ple desenvolupament de totes les possibilitats de les dones.  

 

Vist que a la Garriga fa anys que s’organitzen, tant des de l’Ajuntament com des de la societat 

civil activitats de sensibilització al voltant del Dia 8 de març, per tal que tota la ciutadania 

prengui consciència que la violació dels drets de les dones són violacions dels drets humans i 

que calen accions de discriminació positiva per remoure els obstacles que impedeixen el lliure 

desenvolupament de les dones.  

 

Vist que el passat 8 de març es va celebrar arreu del món el Dia Internacional de les Dones, 

diada reconeguda per l’Organització de les Nacions Unides per commemorar la lluita històrica 

de les dones per la seva participació, en igualtat de condicions que els homes, en la societat.  

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga fa anys que organitza activitats per sensibilitzar la 

ciutadania sobre els drets de les dones.  

 

Vist que, tot i els avenços dels darrers anys, encara subsisteixen comportaments, imatges i 

estereotips que contribueixen a  fer possible la discriminació de les dones. 

 

Vist l’informe de la Treballadora Social de data 19 d març de 2015 amb la conformitat de la 

Regidora d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat i  la Cap d’Àrea de Serveis a les 

Persones. 

 

Vista la “Declaració Institucional del 8 de març” que literalment es transcriu: 

 

“ Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia 

Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per 

la igualtat de gènere.  

 

Perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que 
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dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en 

espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de 

cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant 

esforços per fer efectiva la igualtat de gènere.  

 

Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal de fer-nos 

partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d'actitud de la 

societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran 

repte col·lectiu.  

 

També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials 

de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot - important avenç del qual s’han 

complert 80 anys -, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició dels 

propis béns, l’aprovació d’instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la 

Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la 

Llei catalana del Dret de les Dones a eradicar la Violència Masclista.  

 

Però al costat d'aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals 

referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es 

situen en la lògica d' ampliar els drets de les dones o bé la igualtat efectiva amb els homes. 

Aquí podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, 

que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de 

donar respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el 

cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l'atenció de 

les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i qüestionada. I 

el cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel que fa a la Llei 

de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe a la llibertat de 

les dones i al dret a decidir sobre el seu propi cos.  

 

Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és 

avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament 

humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i les 

actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les 

administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i 
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reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.  

 

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem assolir amb la col·laboració i la complicitat 

de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè 

només així podrem fer-ho realitat.”  

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Manifestar l’adhesió a la Declaració Institucional de 8 de març, Dia Internacional de 

les Dones.  

 

Segon. Donar compte del present acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 

Catalunya i a les entitats de dones de la Garriga. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Encara que sembli que anem tard en quant a les dates, he de dir que els actes al voltant 

d’aquest tema van començar el dia 6 de març a la Torre del Fanal i finalitzen, tots els 

actes que al llarg del mes de març s’han anat duent a terme des de l’ajuntament de la 

Garriga, avui amb la lectura del manifest.  

 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula a la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i 

polítiques d’igualtat: 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Bona nit a tothom. Abans de llegir el manifest voldria agrair la col·laboració i 

participació de les entitats de dones de la Garriga, perquè ja fa un parell d’anys que 

col·laboren integrament en l’organització dels actes dels dia internacional de les dones i 

penso que s’ha de valorar. Vull agrair públicament la seva col·laboració, sé que ha estat 

molt fluida i que tot ha anat força bé. 

 

La Sra. Grau llegeix el manifest. 
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Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

 Totalment d’acord amb el manifest, votarem a favor. 

 

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

Quan hi ha manifestos que són de l’ajuntament no intervenim, només faltaria, i ens 

adherim naturalment.  

 

El Sr. Israel Molinero, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E, cedeix la paraula al Sr. Martí 

Porter. 

 

Intervé el Sr. Martí Porter, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Nosaltres també votarem a favor en aquesta ocasió i volem constatar positivament que 

és un manifest que considerem bastant més adequat que el de l’any anterior, perquè 

baixa al terreny de les coses reals i parla dels problemes reals i de les injustícies reals i 

de tota la feina que tenim per davant. Per tant és un manifest bastant menys desafortunat 

que el de l’any passat i estem contents de votar-hi a favor. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres estem d’acord encara que discrepem d’aquest manifest. Sobretot hi ha un punt 

de la llei de 2010 en què no estem d’acord.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

proposta d’acord. 

 

 

12. Mocions  

 

Moció que presenta el grup d’ICV-EUiA, d’acord i en nom de la Candidatura d’Unitat 

Popular (CUP) de rebuig al nou model universitari de graus 3+2 

 

Atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el passat divendres 30 de 

gener de 2015 el Reial Decret mitjançant el qual s’aprova una nova ordenació del model 

universitari del nostre país que consisteix a cursar graus de 3 anys combinant-los amb dos anys 
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més de màster. 

 

Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits (actualment, són de 240 crèdits) en què 

els coneixements que s’ensenyaran seran molt generals i serà necessari que tots els alumnes 

cursin un màster per tenir una sortida professional. 

 

Atès que malgrat que el govern espanyol intenta vendre aquesta reforma del model universitari 

com un confluència amb el model europeu, la societat catalana ha de ser conscient que aquesta 

mesura només suposarà un encariment del preu dels estudis universitaris ja que els preus dels 

màsters tenen un preu molt més elevat que els graus. 

 

Atès que el govern espanyol cau en una enorme incongruència i hipocresia quan justifica el nou 

model universitària del 3+2 per facilitar la mobilitat dels estudiants amb els programes Erasmus 

el mateix any que ha retallat la partida pressupostària destinada a la mobilitat dels estudiants. 

 

Atès que entenem que una reforma d’aquesta envergadura ha de partir d’un debat previ i 

profund de tota la comunitat universitària per assolir un model universitari que respongui a les 

necessitats reals de la societat catalana i no a les d’una minoria privilegiada. Procediment que no 

s’ha seguit en aquesta reforma ja que ha estat aprovada a corre-cuita sense cap debat previ en el 

sí de tota la societat catalana. 

 

Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s’ha posicionat en contra 

d’aquesta reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis. Entre aquestes entitats consta el 

CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes) que ha manifestat el seu 

rebuig a aquest nou model. 

 

Atès que des de l’any 2012 el preu de les matrícules universitàries ha augmentat fins a un 66% 

més provocant que molts estudiants hagin d’abandonar la universitat per culpa de no poder-se 

finançar els estudis. 

 

Atès que creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin un 

impediment per a l’accés a l’educació universitària i on el contingut acadèmic dels estudis no 

vingui dictat pels bancs i les grans empreses multinacionals que financen les universitats 

catalanes sinó per les necessitats reals de les classes populars dels nostre país. 
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de la Garriga 

proposa al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS:  

 

Primer.-Instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a negar-se a 

implementar el nou model universitari de 3+2. 

 

Segon.-Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en 

profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a les necessitats dels 

estudiants de les classes populars i no als d’una minoria privilegiada. 

 

Tercer.-Mostrar el rebuig d’aquest ple municipal a les pujades de taxes que han deixat molts 

estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics suficients per seguir o començar 

els seus estudis universitaris. 

 

No obstant, el Ple decidirà. 

 

INTERVENCIONS  

 

El Sr. Molinero llegeix la moció. 

 

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

Creiem que faltaria un quart punt i demanem que s’inclogui seria “comunicar aquest 

acord a les Universitats catalanes, i a la Generalitat de Catalunya”. 

 

Intervé el Sr. Martí Porter, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

D’altra banda crec que el primer atès parla del 30 de gener de 2014 i hauria de parlar de 

30 de gener de 2015. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

Com això no són temes pròpiament municipals costa més d’argumentar que les coses 

que treballem en el dia a dia al nostre poble i que és el que de fet estem fent aquí, al 

plenari municipal. Intentaré defensar l’opinió del nostre grup municipal.  
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La primera cosa és una reflexió política, aquest decret llegit en la seva totalitat, no és un 

decret de reforma que passi les carreres de 4 a 3 anys. Això no és així. Aquest decret el 

que diu és que ara la competència serà de les comunitats autònomes. Una competència 

que fins ara era de l’Estat espanyol. És a dir fins ara l’estat espanyol definia i decidia 

què i com i estava en l’immobilisme dels 4 anys. Per tant el que ara fa aquest decret és 

dir: comunitats autònomes ara podreu definir el vostre model universitari “. Per tant no 

és un decret que passi de 4 a 3 anys sinó que és un decret de flexibilitat i cada comunitat 

autònoma podrà definir el seu model universitari.  

Si aquest decret va endavant trenca “el distrito único español universitari” que és el que 

imperava a nivell universitari en el país en el que estem . Per tant quan es trenqui aquest 

“distrito único español universitari” hi haurà diferents models segons cada comunitat 

autònoma. Això és el primer que fa aquest decret.  

A partir d’aquí i anant endarrere, any 2006, espai europeu, Bolonya, Catalunya ja va 

demanar en aquell moment el model de 3 anys que era el que es feia a Europa. Espanya 

va dir que no, que el model era de 4 anys .Per què?. Doncs perquè així com nosaltres 

volíem i teníem com a referent el model europeu , Espanya seguia amb el referent 

llatinoamericà de 4 anys. Aquesta ja era una gran diferencia.  

Recordaran vostès, el Conseller d’ensenyament d’ICV  Sr. Carles Solà , a l’any 2006 fa 

un pols amb l’Estat per defensar el model de 3 anys, amb el govern tripartit, fins que el 

van obligar a retirar la seva proposta . Proposava fer 93 graus en 3 anys , va ser una 

prova pilot a Catalunya amb 93 graus, dient que no acceptarien la normativa espanyola i 

lògicament al final els varen obligar a retirar aquesta prova pilot i a seguir amb la 

normativa espanyola. 

La Xarxa Vives, de rectors del territori de parla catalana, de les Illes, del País valencià, 

de la Catalunya nord,  fa un any ja varen proposar un document exigint aquest decret, el 

decret de flexibilització.  

A partir d’aquest decret, què ha decidit Catalunya?. Ha decidit que s’estudiarà  àrea per 

àrea del coneixement per veure en quina hi cap o no la possibilitat de passar de 4 a 3 

anys . Per tant no es canvia de manera immediata ni automàtica de 4 a 3 anys sinó que 

àrea per àrea de coneixement s’estudiarà si és viable o no és viable passar de 4 a 3 anys. 

El 3+2 en si no existeix, pot existir una flexibilitat 3+1+1, 4+1, màsters de 1, màsters de 

2 anys, un 3+2 . És a dir el que aprova el decret es una flexibilització, no és que tot passi 

a ser 3+2. Això no és així. Hi ha diferents blocs, diferents opcions  que s’estudiaran àrea 

per àrea i que, repeteixo, encara no s’ha decidit. 
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La setmana passada hi va haver un acord entre les dotze universitats catalanes més el 

govern, més el Consell d’estudiants universitaris, per analitzar-ho a fons, preservant 

dues condicions inamovible, que es garanteixin els preus públics als estudiants i que es 

garanteixi el finançament a les universitats . El Consell d’estudiants de Catalunya ha 

donat el vistiplau a aquests acords. 

Què vol dir garantir els preus públics als estudiants?. Vol dir que si els estudis que una 

persona determinada volia fer, abans eren de 4 anys i ara passen a ser de 3 més el màster 

de 1+1 o 2. El primer any del màster valdrà igual que el quart any de grau. Per tant a 

l’estudiant no li costarà més diners, la carrera li costarà els mateixos diners perquè el 

primer any de màster estarà igualment subvencionat a preu de grau, per tant en aquest 

sentit no hi ha increment dels preus de la carrera més enllà dels que ja hagi hagut. Com 

vostès han explicat i com han llegit, en anys anteriors en què s’ha revisat els preus de la 

universitat pública, aquesta és una realitat que no negarem, però en tot cas en aquest 

decret s’està garantint això i d’acord amb els estudiants. 

També hi ha sobre la taula un debat de “qualitat internacional” per garantir que les 

nostres universitats tinguin el finançament necessari per garantir la qualitat i el prestigi a 

nivell internacional. 

Dins l’Estat espanyol a Catalunya hi ha un 39% d’estudiants que tenen beca i que és un 

dels índex més elevats fins i tot de la Unió Europea en beques a estudis universitaris. El 

que volia dir era que simplificar  aquest decret dient que el que estem fent és passar del 

que tenim ara al grau 3+2 com a model únic no és així i en tot cas tampoc és així que 

s’encarirà el preu. Repeteixo, s’ha acordat i està garantit que el preu del primer any de 

màster serà el mateix que el preu del quart any de grau i en aquest sentit no hi ha 

increment del cost dels estudis universitaris.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’ACORD-AM: 

Com deia la Sra. Meritxell Budó representant de CiU ens trobem en aquesta situació 

d’haver de  reflexionar sobre un posicionament que va molt més enllà de les qüestions 

de municipi.  

Hem estat treballant amb el nostre grup les reflexions sobre tot aquest col·lectiu nostre 

més proper que viu realment el dia a dia de les universitats i, semblarà estrany, però 

referenciant-nos sobre molts dels mateixos punts que ells reflectien, el nostre 

posicionament és diferent. Nosaltres partim d’aquesta base, de fer-los saber que votarem 

favorablement la moció amb algunes reflexions sobretot per la forma com està 
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redactada, amb el compartiment del fons sobretot. 

En la forma no ens agrada. Tampoc i en això coincidim amb CiU, el fet d’anomenar-la 

3+2. Nosaltres entenem i considerem que cal deixar ben clar que aquest decret el que fa 

és flexibilitzar i que aquesta ha de ser una oportunitat per tornar al que ja es buscava al 

2009 quan l’Estat espanyol ens va posar el 4+1. 

Aquest ha de ser el moment en què d’una manera consensuada, les universitats, els 

col·lectius d’estudiants i tots aquells estaments relacionat, hem de poder constituir un 

model educatiu català adequat per acostar-nos a Europa. Hem de poder treballar i definir 

quin és el volum de crèdits que necessita cadascuna de les formacions. En  aquest sentit 

entenem que caldria matissar el redactat del 3+2 tan categòric que trobem en la moció. 

Evidentment no estem d’acord amb les imposicions del Govern espanyol, no estem 

d’acord amb la manera, com amb cop de decret pretén controlar el model educatiu a 

casa nostra. Això és el que entre d’altres moltes coses ens porta a votar en contra 

d’aquest decret i a donar el nostre suport a aquesta moció. 

De la mateixa manera que existeix  el risc del finançament, la no atenció a la dotació 

econòmica necessària per apostar per l’educació de qualitat. Aquesta “no dotació” que 

el decret ens està realment indicant. El decret ens diu “no volem apostar per l’educació 

dels joves”. Aquesta és l’altra posicionament que a nosaltres ens fa votar favorablement 

la moció. Entenem que els canvis de model no han d’implicar un canvi de costos pels 

estudiants. El que hem d’aconseguir és allò que volem, un model europeu, flexible, 

adaptat als estandars curriculars de cada formació i amb la base de beques i de dotació 

econòmica perquè la universitat sigui de qualitat. No cal anar a buscar competències 

entre les universitats, hem d’aconseguir una base adequada per a tot el nostre teixit 

social. Tot. Aquí ja puntualitzem algun redactat que  tampoc ens ha agradat, perquè en 

aquests moments crec que les classes populars som tots. A tots ens costa poder accedir i 

hem de donar facilitats a tot  el nostre teixit.  

Jo deixaria aquí la nostra reflexió. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Josep Oliveras, portaveu del grup municipal de S.I.: 

Aquesta moció ha portat reflexions i discussions dins el grup. Hi havia dues vessats, uns 

que optàvem més i claríssimament (els que són actualment universitaris) per votar a 

favor de la moció i la resta (que potser ja hem passat tota aquesta “tempesta hormonal” 

de la universitat), que ens hem fet grans érem més partidaris de l’abstenció o fins i tot de 

votar en contra. La reflexió és que quan s’agafen les coses per la punta i et fan un decret 
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i et marquen les línies a seguir, no agrada i no agrada a ningú del grup.  

Per altra banda, i referent a les reflexions que feia la Sra. alcaldessa , és cert que no cal 

agafar-ho sempre tot per la punta perquè hi ha coses que s’han de treballar i de fet ella 

ho ha explicat molt bé, coses que estan sobre la taula i que s’han de treballar. En això 

s’hi està posant l’esforç i s’hi està treballant. 

Hem decidit que nosaltres ens abstindrem perquè la votació va ser d’aquesta manera i 

tot i la força dels més joves tenim més força els que ja hem passat l’etapa universitària.  

Em sembla que he deixat clara la nostra opinió, això és el que farem. 

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, en representació del grup municipal PSC-PM: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Crec que és la moció que més lectures diferents li hem donat. 

Cadascuna que escolto és diferent de l’altra. Abans de fer el nostre posicionament 

demanaria que referent a aquest quart punt que heu demanant per notificar-ho, crec que 

és de lògica que ho comuniquem també als sindicats d’estudiants i professors i al 

Ministeri d’Educació que és qui ha promulgat aquest decret llei. 

Hi votarem a favor i ho farem així perquè per nosaltres el fonamental de tot això és com 

s’ha portat a terme, sense consens amb les universitats, les comunitats universitàries i 

les administracions autonòmiques. Si que és veritat com comentava la Sra. alcaldessa 

que al 2006 es va començar a fer una implantació però també em reconeixeran vostès 

que el finançament que tenien les universitats públiques en aquells moments no era el 

mateix que tenim ara. Per tant potser no és el moment per aplicar a través d’un decret 

llei una reforma d’aquest tipus.  

A més d’això considerem també que aquest  decret genera confusió entre la comunitat 

acadèmica i els estudiants, simplement perquè, per exemple, no sabem que passarà amb 

les titulacions de grau que porten atribucions professionals, com són les enginyeries, les 

infermeries, etc.,  tot això està en un núvol, ho han d’acabar de definir. 

A més , per nosaltres, té clarament un objectiu, ens han dit que no, però per nosaltres 

l’objectiu és encarir la formació universitària i per tant dificultar el paper de l’educació 

universitària com a mecanisme de promoció social, per això també ens hi sumem.  

En tot cas, creiem, que sense perdre l’esperit de voler semblar-nos a Europa, perquè 

crec que no l’hem de perdre, pensem que hauríem de revisar i per això votem a favor, si 

és el millor moment per aprovar una flexibilització d’aquest tipus amb un decret llei. 

Moltes gràcies. 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  



 

p.o. 25/03/2015 
 

93 

Nosaltres en primer lloc volem dir-li al partit que ha presentat aquesta moció, perquè 

l’altra no té representació a la Garriga (i em sembla que és de l’altra partit la idea de 

presentar aquesta moció si no m’equivoco), vull dir que si ve de la CUP jo m’ho crec. 

Tot el que posa en aquesta moció i si ens ho mirem bé fins i tot jo votaria a favor. 

Fixi’ns-en!. Però no votarem a favor perquè no és veritat el que diu, ni la meitat de la 

meitat. Això que quedi clar. 

Una altra cosa és que jo sé que vostès o la CUP fan sortir el fantasma del Govern 

espanyol, de què són dolents i mira ara canvien això per fer emprenyar la gent o per 

fer-ho malament. Això no és veritat. El que si diré de part  del Partit Popular de la 

Garriga i no només de la Garriga sinó a nivell general, és que el 3+2, com ja s’ha dit, és 

a nivell europeu, és perquè la gent no tingui cap problema a l’hora de sortir fora i perquè 

gent de fora pugui venir aquí a Espanya a fer el mateix. És canviar per millorar no per 

emprenyar ningú, ni per fer-ho malament. 

Això de moment s’està coent, s’està fent i vostès s’adelanten a coses que no són veritat, 

per tant com ja estem acostumats a que fan saltar el fantasma del Govern espanyol, de 

què som dolents, de què aquesta gent.... i no sé quantes coses més a les que ja estem 

acostumats.  

Escolti si jo em miro això (la moció ), m’ho crec, però no ens ho hem de creure, ni la 

meitat de la meitat, perquè no és veritat. I vostès són conscients de què no és veritat i el 

temps ens donarà la raó i ho saben. Vale?. 

Votarem en contra i moltes gràcies. 

 

Intervé el Sr. Martí Porter, en representació del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Per acabar voldria fer dues o tres consideracions . La primera és que defensar aquest 

decret en el sentit de la flexibilització tal i com s’ha fet, després de com ha arribat de 

imposat i tal com es defineix finalment, com a Real Decreto, em sembla com a mínim 

agosarat.  El consens no hi és, la flexibilitat serà fins on li doni la gana al senyor 

ministre i a la que el senyor ministre es quadri es farà tal i com  digui ell. L’autonomia 

universitària no hi serà i em sembla que és una cosa bastant clara, per molt que després 

hi  puguin posar bones paraules . 

La segona qüestió és que a mi em sembla que és indiscutiblement una qüestió 

econòmica, encara que es vulgui discutir. El que passa és que possiblement en aquest 

sentit, no dic en sentit general, profund, ni ideal, ni pedagògic, ni educatiu , ni etc., però 

en el sentit econòmic potser tenen vostès més coincidències amb el Partit Popular que 
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no pas nosaltres. Però la qüestió econòmica hi és claríssimament. Quan esteu fent la 

comparació amb Europa és  una mica escandalós. No podeu comparar per PIB, ni per 

sous, ni per riquesa familiar, ni per res, els estàndards dels preus universitaris de les 

universitats europees tipus França, etc., amb els que té en aquest moment aquest país i a 

més a més reblar-ho amb que el 39% dels estudiants d’aquest país tenen beques és 

gairebé.... bé no ho sé, trobo bastant bèstia fer això.  

En quant als preus universitaris, jo tinc molta família a França i l’altra dia hi havia un 

intercanvi de missatges a facebook entre dues nebodes meves i una estava indignada 

perquè anava a pagar quatre-cents i escaig euros de matrícula universitària. No estem 

parlant del mateix i evidentment els sous a França no són els d’aquí i així 

successivament. No podem amagar les coses i anar dient que aquí ho estem salvant tot i 

que aquí hi ha beques, quan al mateix temps hi ha retallades dràstiques, hi ha pujades 

dràstiques, etc. El tema dels màsters és, sense dissimular perquè no es dissimula, una 

forma de rendibilitzar els estudis universitaris i de fer un tipus d’ensenyament que, 

evidentment tanca la porta a molta gent. 

Quan vostès Sra. Marrodán diu que ara “les classes populars ho som tots”, ho sento però 

no ho som tots, segurament a la Garriga hi ha un nivell de vida bastant homogeni, hi ha 

força qualitat de vida i hi ha uns recursos bastant acceptables encara, malgrat la crisis. 

Aleshores podríem dir que a la Garriga els més i els menys  malgrat els aturs, malgrat  

la SATI, malgrat les crisis del moble i malgrat tot, podríem encara parlar d’una certa 

homogeneïtat, però no podem dir que les classes populars som tots. No podem dir que 

Santa Coloma de Gramanet som tots i no podem dir que Cornellà som tots i no podem 

dir que Sant Cosme som tots, perquè no és així. 

Un real decret que està supeditat a reglaments i que encara no sap quina dotació tindrà 

econòmica, és com un “brindis al sol” . De “brindis al sol” se n’han fet molts. La Sra. 

Budó ha dit que el primer any del màster serà el mateix preu que el quart any de carrera,  

tot això s’ha de desenvolupar, s’ha de reglamentar i s’ha de dotar. Si la dotació o és 

inexistent o és una ínfima part del que hauria de ser és com tantes altres normes que 

s’han dictat, que després no serveixen de res perquè no hi ha un “duro” per aplicar-les i 

per tant només podrà estudiar qui tingui diners per fer-ho. 

En qualsevol cas Sra. Marrodán, Sr. Valiente, Sr. Martín , etc., penso que si, que aquesta 

moció seria perfectament millorable, si voleu que la millorem en temes de redactat, jo 

estic molt obert, el grup d’Iniciativa  també i estic segur que la  Candidatura d’Unitat 

Popular de la Garriga també estaria d’acord perquè del que es tracta és de denunciar una 
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sèrie de qüestions que penso són perfectament denunciables i si ens hem de posar 

d’acord sobre temes de redactat no hi haurà cap problema. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó: 

Per la part que em pertoca, jo ho sento, però no es pot negar el que és evident: que 

l’actual model universitari català i el de preus per renda i beques d’equitat ha portat a 

què actualment la generació d’estudiants, podem estar d’acord en què no és suficient i 

en què hauria d’anar a més, però mai s’havia arribat  a tenir una xifra, un percentatge 

d’estudiants amb beques com ara que és d’un 39%. Això és així ens agradi o no ens 

agradi Sr. Porter. Pot considerar que haurien d’anar becats el 70 % d’estudiants, no ho 

sé, però en tot cas això és així. El sistema garanteix que precisament hi hagi aquestes 

beques d’equitat perquè tothom pugui optar a tenir una beca. Evidentment que va 

d’acord amb la renda.  

També vull dir-li que aquí estem parlant de les 12 universitats que té Catalunya, del 

Consell d’estudiants universitaris, conjuntament amb el Govern i em consta que d’altres 

formacions polítiques,que han acordat el que he dit abans , crear tres comissions. Una  

és la Comissió Acadèmica que és la que ha d’analitzar quins estudis podran passar o no 

passar de 4 a 3 any, etc.  La Comissió de garanties de condicions de l’estudi  que és la 

que garanteix “que el preu no es toca” i que el preu del primer any de màster serà el 

mateix que el quart any de grau i la Comissió de finançament universitari per garantir 

que les transferències a les universitats  no quedin afectades econòmicament. 

Podem compartir al 100% que la forma de fer-ho no és amb un reial decret, que el tema  

és prou important com perquè sigui, en tot cas, una nova llei, si és que pertoca legislar 

de nou el tema universitari. Per què? Doncs perquè un reial decret llei és això que fan 

els divendres, ja ho sabeu, desprès del Consell de ministres. Aquests anuncis dels 

“viernes sangrientos”, per tant sense un debat, certament, sense una reflexió i sense un 

termini d’exposició, etc. D’acord completament, no és manera de legislar ni de regular, 

ara bé, en aquest cas ens permet una flexibilització que a Catalunya veníem demanant 

des de fa vuit anys, això és així !. Ho havíem demanat totes les formacions polítiques, 

entre elles la seva quan governaven, és així i no podem fer veure que no.  

Ara bé una altra cosa és que no ens agradi com legisla l’Estat espanyol, evidentment que 

no!. No ens agraden els reials decrets lleis que neixen com bolets i són així per 

imperatiu, d’acord, però una altra cosa és saber què ens permet això: començar a 

construir el nou model universitari català . Som-hi!. Comencem-lo a construir i després 
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ja ho regularem quan sigui el moment a la nostra manera, però ja l’haurem començat a 

construir amb el model del sistema europeu que és el que volíem la majoria de 

formacions polítiques que estem aquí representades. Comencem a construir el nostre 

propi model, ara tenim un reial decret llei que ens flexibilitza poder treballar aquest nou 

model, fem-ho, ja tindrem camí fet per quan toqui tenir el model propi, si és que volem, 

i jo penso que la majoria de Catalunya si vol, que sigui el model europeu, no el 

llatinoamericà.  

 

Intervé el Sr. Martí Porter, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Però llavors s’arriba a la paradoxa que per començar a construir el model universitari 

català necessitem un reial decret espanyol. Ho trobo surrealista.  

 

Sra. Meritxell Budó: 

Si, clar, què vol que li digui jo?. Això si que no depèn de nosaltres, si depengués de 

nosaltres oi que  això ja no seria així aquí a la Garriga?. Però en tot cas això, 

malauradament, no és així.  

Sigui com sigui el comencem a construir i això és el que és important, mirar endavant.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  8 vots en contra (7 CiU i 1 PP), 7 vots a favor (3 ACORD-AM, 2 

PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E) i  2 abstencions (S.I.), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, 

desestima  la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals del PSC-PM  i S.I.,  referent a les últimes notícies 

rebudes de l’empresa SATI. 

 

Atès que hem rebut noticies què els ex-treballadors i treballadores de SATI estan tenint 

problemes per tal de poder cobrar el pactat en el seu dia quan l’empresa es va liquidar.  

 

Atès que l’any 2009, la necessitat de reducció de costos de l’empresa es va canalitzar a través 

d’un ERO temporal, que va implicar una primera regulació de l’activitat productiva que va 

afectar els 400 treballadors de SATI. Les persones empleades van perdre 50 dies de feina al 

llarg de tot l’any. El  2010, la reducció de la jornada  laboral va comportar una disminució de 70 

dies de treball. Al llarg  dels anys següents, el procés ha continuat vigent fins a arribar a 
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l’octubre de l’any passat, quan ja només quedaven 250 persones  contractades, i això ja va 

repercutir directament en les butxaques dels  treballadors i treballadores. 

 

Atès que a principis de 2012, es va evidenciar que la situació de SATI empitjorava i es per això 

que l’empresa va recórrer a la Generalitat per tal de solucionar el problema. Durant les 

negociacions amb el govern, es van acordar un seguit de condicions que SATI hauria de complir 

si volia rebre finançament públic. Així doncs, es va pactar que SATI hauria d’aplicar un pla de 

viabilitat, amb la supervisió de la Generalitat, per assegurar la fiabilitat i el futur del projecte 

industrial. 

 

Atès que SATI va complir amb aquell pla i tot i això va acabar tancant amb 46 milions d’euros 

de deute, tenint en compte que tenia 26 milions d’euros al inici del pla de viabilitat. 

 

Atès que el comitè d’empresa de SATI va pactar amb l’empresa i l’administrador concursal 

unes condicions d’acomiadament que a dia d’avui no s’estan complint degut a un creuament de 

informacions entre administrador concursal i govern. 

 

Atès que el 31 de març acaba el procés de liquidació concursal i a dia d’avui els ex treballadors i 

treballadores de SATI no han pogut aclarir que passarà amb la part d’indemnització que queda 

pendent. 

 

Atès que entenem que la Generalitat ha de mediar en aquest conflicte, ja que va ser part 

implicada degut a la seva participació a través de la societat AVANÇSA 

 

Per tot això proposem al Plenari de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords 

 

1. Instar a la Generalitat a aclarir quin va ser el paper que va tenir la societat pública 

AVANÇSA en tot aquest procés. 

 

2. Instar al administrador concursal a garantir el compliment del pactat amb el comitè d’empresa 

durant les negociacions de liquidació de la empresa. 

 

3. Dotar de totes les eines i mecanismes possibles que el nostre Ajuntament pugui oferir a tots 

els treballadors i treballadores de SATI, per tal de canalitzar aquelles reclamacions que es 
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considerin oportunes, a la societat pública AVANÇSA, a la Generalitat de Catalunya o al 

Govern d’Espanya. 

 

4. Informar de la situació a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 

Conselleria d’Empresa i Ocupació, al Director General d’AVANÇSA i al Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Abans de llegir la moció permeteu-me que faci una petita introducció per aclarir tant al 

plenari com a la gent que ens escolta per què aquesta moció arriba aquí un any després 

del tancament de SATI. 

El perquè d’aquesta moció ve arrel d’una trobada que el nostre grup va fer amb un grup 

d’ex-treballadors i ex-treballadores de SATI fa uns dies. En aquella reunió ens van 

explicar que ara que arriba el final del procés de liquidació concursal s’han assabentat 

que no rebran part de les indemnitzacions que en el seu dia van pactar a l’hora de 

liquidar l’empresa:  

Segons ens van explicar, arrel d’una nota aclaratòria del govern central, ara per ara 

l’administrador concursal i FOGASA que és l’òrgan públic que s’encarrega de les 

indemnitzacions quan una empresa fa fallida, s’estan passant la pilota al·legant que no 

els correspon el pagament de la part pendent. Estem parlant que cada treballador i 

treballadora que  va ser acomiadat en aquell moment deixarà de percebre una mitjana 

d’entre sis mil i dotze mil euros. Com a ajuntament no podem permetre això, no podem 

permetre aquesta injustícia i és per això que arrel de la seva petició i després de parlar-

ho en assemblea amb el nostre grup, vam decidir portar aquesta moció.  

Vagi per endavant les gràcies al grup de Solidaritat per afegir-se a presentar-la 

conjuntament i gràcies també per endavant a aquells grups que la recolzin i fins i tot a 

aquells que ara es vulguin sumar a presentar-la conjuntament ja que estem convençuts 

que un tema com aquest no ha de tenir colors polítics. El nostre objectiu és que els 

extreballadors i extreballadores de SATI  siguin l’objectiu de tots. Ara llegiré la moció. 

 

El Sr. Carlos Martín llegeix la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 
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El nostre grup votarà favorablement aquesta moció, no pel seu contingut que no 

compartim en absolut, sinó perquè volem mostrar el nostre recolzament, una vegada 

més i públicament, als treballadors i treballadores de SATI que van ser acomiadats 

aquest estiu farà dos anys i també als que han esta acomiadats ara recentment quan hi ha 

hagut aquesta sentència judicial que anul·lava la compra SATI FABRICS, i d’aquells 

treballadors que semblava que inicialment havien pogut mantenir el seu lloc de treball i 

que també, malauradament, han acabat perdent-lo . 

Per tant, no poden no votar a favor d’aquesta moció només per la senzilla raó que volem 

mostra públicament i una vegada més el nostre recolzament als treballadors de SATI i el 

nostre rebuig a com s’ha dut a terme aquest procés.  Un  procés que va començar quan 

es va contractar aquell nou director general i tot el que va esdevenir arrel de l’aparició 

d’aquella persona a l’empresa.  

Considerem que són coses diferents  i considerem que aquí es barregen coses que no 

són del tot certes i cal dir-ho. Hi ha una frase que s’hauria d’analitzar, perquè a vegades 

fem afirmacions que són una mica a la lleugera i penso que s’haurien d’aprofundir, 

parlar-les, diu: “Atès que el comitè d’empresa de SATI va pactar amb l’empresa i 

l’administrador concursal unes condicions d’acomiadament que a dia d’avui no s’estan 

complint degut a un creuament de informacions entre administrador concursal i 

govern”, jo voldria explicar què és això, què és aquest encreuament d’informacions, què 

diuen. Perquè quina és la realitat?. La realitat és que quan els  treballadors de SATI van 

ser acomiadats,  van pactar unes condicions d’acomiadament  amb els sindicats. Penso 

que eren 20 dies per any treballat, fins a un topall d’una anualitat. Posem que a algú li 

tocava una indemnització de 30.000 € , d’aquests 30.000 els 18.000 corresponents els 

pagava FOGASA i la resta els pagava l’empresa.  

Això no ha estat així, els treballadors van rebre d’indemnització de l’empresa i 

FOGASA ha descomptat una part d’aquests 18.000 € que previsiblement havien de 

cobrar, n’han cobrat menys. Recordo que m’ho  van explicar els treballadors un dia que 

varem estar reunits al meu despatx, ara fa un parell de setmanes. SATI pagava i 

FOGASA també pagava, això era així. Ara bé, què va passar doncs?. Es veu que hi 

havia una llei que existia però que no s’aplicava, una llei d’àmbit estatal estem parlant, 

que posava un topall de 50 € al dia pel pagament d’indemnitzacions de FOGASA i que 

tot i que no s’aplicava hi era . Per tant és una llei , no un encreuament d’informacions . 

era una llei que existia però que no s’aplicava i ara com no hi ha un cèntim al calaix  de 

FOGASA, s’aplica, perquè així han de pagar menys i qui surt perjudicat és el 
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treballador. Per aquest motiu nosaltres donem recolzament a aquesta moció però en el 

redactat hi ha afirmacions que són una mica esbiaixades. 

També voldria fer una reflexió a part dels atesos. Quan anem als acords  demanem coses 

que van més enllà d’una moció de recolzament als treballadors de SATI. És un atac a 

AVANÇSA i al govern de la Generalitat. Com si la Generalitat hagués estat la causant 

de tots els mals de SATI i els hagués portat a la fi que ha tingut com a empresa. Jo 

penso que la fi que ha tingut aquesta empresa ha estat deguda a la mala gestió que s’ha 

portat els últims anys i en aquest sentit si em permeteu l’opinió cal dir que la Generalitat 

ha estat una víctima més d’aquest procediment perquè li va donar un préstec de dos 

milions d’euros, si no recordo malament. A més a més es va implicar en un pla de 

viabilitat de l’empresa i tampoc ha vist un “duro”. Està a la llista dels creditors pendents 

de cobrar. Penso que també ha estat una perjudicada en aquest sentit. La Generalitat a 

través d’AVANÇSA aposta per ajudar aquesta empresa a tirar endavant quan l’empresa 

els hi va demanar ajut. Perquè l’any 2011 aquesta empresa va allà a demanar un ajut, a 

la Generalitat, al Departament d’empresa i ocupació i a AVANÇSA i a partir d’aquí fan 

un pla de viabilitat, un pla d’ajustos que incloïa diverses mesures que s’havien de dur a 

terme i que no es van dur a terme. Es va posar un director general, perquè en aquell 

moment no n’hi havia, que va ser “la cirereta del pastís” , però en tot cas no 

comparteixo criminalitzar AVANÇSA en tot el procés de SATI.  

Repeteixo tot i no compartir en absolut certes parts del redactat no votarem en contra 

d’aquesta moció però només perquè explícitament volem donar recolzament als 

treballadors i treballadores que són els perjudicats de SATI i que són molts aquí a la 

Garriga. Per això votarem a favor independentment del contingut de la moció. Per què?, 

perquè si no votéssim a favor la lectura seria una altra i en cap cas volem que es faci una 

altra lectura. Nosaltres, ja ho sabeu, des del primer dia també hem estat recolzant els 

treballadors i treballadores de SATI i hem estat ajudant-los en tot allò que ha estat 

possible i per descomptat que al punt tercer on diu que l’ajuntament  posi totes les eines 

i mecanismes per canalitzar les reclamacions dels treballadors i treballadores , no cal 

dubtar que tot el que estigui a les nostres mans evidentment que ho posarem, ara bé a la 

resta no li trobem el sentit. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveudel grup municipal d’ACORD-AM: 

El nostre posicionament es també donar recolzament a aquesta moció, en aquest cas 

amb una reflexió molt coincident perquè realment el que entenem que estem fent és 
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traslladar el nostre recolzament total i absolut, tota la nostra solidaritat i tota la nostra 

predisposició en treballar i en ajudar en tot allò que calgui des de l’ajuntament com ja 

s’ha fet i des del nostre grup municipal, a tots els treballadors. 

Nosaltres també ens hem reunit amb els treballadors com a grup municipal, també hem 

intentat entendre  en quina situació es troben en aquests darrers moments i les 

explicacions que ens han traslladat, també ens fan dubtar del redactat d’algun paràgraf. 

Resulta que coincidim en aquest paràgraf que diu que l’administrador d’empresa va 

pactar amb l’empresa i l’administrador concursal unes condicions d’acomiadament 

que a dia d’avui no s’estan complint degut a un creuament de informacions entre 

administrador concursal i govern . Nosaltres a les converses que hem mantingut hem 

entès que potser no és tant un creuament d’informacions forçat o voluntari per part d’un 

administrador , això nosaltres no ho podem saber. La realitat  que tenim en aquests 

moments és que hi ha una entitat, FOGASA, que no paga, hi ha uns autos concursals 

redactats que han de recollir una sèrie d’acords i entenem que és en aquesta línia en la 

que hem d’intentar treballar. És a dir cal, això que marca el punt tres dels acords que 

planteja la moció: dotar de totes les sines, de tots els mecanismes des de l’ajuntament, 

des del nostre grup municipal, ho tornem a reiterar, tot el que calgui perquè si realment 

hi ha una possibilitat  perquè es doni cobertura al cobrament d’aquesta part que no 

s’està donant, estem aquí per treballar i per trobar-la, no en tenim cap mena de dubte en 

aquest sentit .  

Tota la resta, com han evolucionat, com s’ha fet tota la gestió, com no s’ha retornat el 

crèdit inicial, com no s’ha aconseguit reflotar l’empresa tot i el crèdit concedit per 

AVANÇSA, són reflexions que en aquests moments nosaltres, sense més detalls, no 

podem ratificar amb tota la contundència com estan redactades. Però tot i així donem 

recolzament total i absolut a la moció perquè el que volem és aconseguir una solució per 

a tots els treballadors, per  intentar com sigui resoldre tota la situació en què es troben 

els treballadors de SATI donat que aquest és un problema que tenim a la societat de la 

Garriga. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, en representació del grup municipal de S.I.: 

Nosaltres donarem recolzament a aquest moció i en aquest sentit a qualsevol que el que 

busca és donar resposta als treballadors de SATI. Pensem que com a ajuntament  no 

varem poder fer res, per evitar el que va passar, el tancament de SATI, i ara és el 

moment en què hem d’ajudar i donar resposta. 
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Per altra part els atesos poden dir el que diguin però els acords no ens sembla que 

carreguin ni contra la Generalitat ni contra AVANÇSA a nosaltres ens sembla que el 

que fan és demanar respostes, o aclariments i res més. No està fent una càrrega directa 

contra ningú sinó que demana aclariments. Per tant donem el nostre pel suport. 

 

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

Nosaltres no només votarem a favor sinó que ens volem sumar a la moció. El divendres 

ens ho vareu enviar com moltes altres vegades feu i us ho tornem a agrair però per una 

qüestió de procediment i per la disposició, però sobre tot per una qüestió de 

procediment varem pensar que el millor era fer-ho ara. No ens varem posar en contacte 

perquè necessitàvem un mínim de temps per parlar-ne entre nosaltres i sobretot perquè 

ens semblava que per procediment en aquest temps potser no calia fer-ho però agraïm 

molt que ens torneu a comminar a sumar-nos i a presentar-ho conjuntament.  

Per tant no sols votarem a favor sinó que volem que figuri que ho presentem 

conjuntament i a més  a més estem més convençuts després d’aquest petit debat que 

estem tenint.  

Vull fer una defensa en la línia del que comentava el Sr. Bernaldo, una defensa del 

redactat. Crec que el Sr. Bernaldo ho ha dit molt clarament. El que realment és 

important que són els acords, en absolut tenen un to que ataqui a ningú i m’ha semblat 

una mica excessiu dir que es criminalitzava la Generalitat. Aquí el que diu és que s’ha 

d’aclarit quin va ser el seu paper i dir una frase com és “aclarir quin és el paper” no em 

sembla que estigui a prop de la criminalització. El segon punt sembla bastant lògic de 

demanar, simplement es demanar que garanteixi allò que s’ha pactat, és el que demana i 

podríem dir que fins i tot és una obvietat. Però bé ho hem de demanar perquè la situació 

en què es troben els treballadors és lamentable. Sembla que no es vol complir el que 

s’ha pactat. Estem demanant això que es compleixi el que s’ha pactat, el redactat sembla 

que és correcte, mesurat, diu el que ha de dir, per tant veig que està bé perquè ens 

sumem majoritàriament. No acabo de veure la discussió sobre el redactat. Tot això pel 

que fa als acords. 

Pel que fa als atesos sembla que estem filant una mica prim perquè moltes vegades el 

redactat dels atesos els passem una mica per sobre, em sembla que la frase no diu res de 

l’altra món, diu que hi ha un “creuament d’informacions” i és una frase prou laxa 

perquè tampoc ens hàgim de posar a esgarrifar-nos. Aquí simplement s’apunta que està 

clar que hi ha una situació que sembla que ve d’un encreuament d’informacions. Aquí 
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l’empresa i l’administrador concursal van pactar unes condicions d’acomiadament que 

després no s’estan complint i per tant la sospita que hi ha és aquesta, és el que es plasma 

aquí com a atès i no em sembla a mi que posar això en un atès sigui com per fer una 

divagació . En aquest sentit m’ha sorprès una mica. 

La veritat és que ara llegit una altra vegada, mentre anàvem fent aquests comentaris ens 

sembla que la moció és molt acurada. Estic fent una defensa fins i tot abans que els 

toqui dir-ho a ells, però és que ens sembla que està prou ben redactada i deixa prou clar 

el que estem demanant, ho deixa molt clar. No veig en què podem replicar sobretot en 

els acords francament.  

Per tant en aquest sentit encara que inicialment no em toqués, tot i que hem dit que ens 

hi sumàvem, faig una defensa del redactat que ens sembla fantàstic i declarem, com 

molt bé deia el Sr. Bernaldo i per acabar que és el moment en què podem fer alguna 

cosa pels treballadors. Si s’han de presentar reclamacions, els treballadors de vegades es 

poden trobar amb certes dificultats per fer-ho, per tant hem de posar els recursos que té 

l’ajuntament per ajudar-los a fer-ho. 

 

Intervé el Sr. Fernando Jiménez, portaveu del grup municipal del PP:  

Nosaltres també estem completament d’acord amb aquesta moció, estem al costat dels 

extreballdors i extreballadores de SATI . Vèiem molt bé aquesta moció encara que li 

diem a l’equip de govern referent al punt número 3 que siguin ferms, nosaltres no estem 

al govern,estem a l’oposició i vostès que estan al govern siguin ferms en el punt 

número, que estiguin amb aquest tema per recolzar els treballadors i treballadores . Res 

més a afegir , és una moció ben presentada, estem d’acord i votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, en representació del grup municipal del PSC: 

Gràcies Sra. alcaldessa . Intentaré contestar a tots els grups. En primer lloc donar les 

gràcies als companys d’Iniciativa per sumar-se a presentar la moció, evidentment teniu 

la porta oberta, com he dit al començament per fer-ho , gràcies també a la resta de 

grups. 

Vull contestar a dos grups, primer a ACORD i després a CiU. 

No dubti Sr. Marrodán que si hem portat aquesta moció aquí amb tota la contundència 

és perquè sabem de què estem parlant. No tingui cap dubte de què si la portem aquí és 

perquè sabem perfectament de què estem parlant perquè creiem que el plenari és un 

òrgan suficientment seriós com per portar aquí allò del que creiem que hem de parlar. El 
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nostre grup sempre ho ha fet així i sempre ho continuarà fent,però en tot cas no dubti 

que la contundència del text és la contundència de la realitat, realitat que al menys 

nosaltres apreciem així, potser altra gent no, però nosaltres per la informació  que tenim, 

ho apreciem. 

A partir d’aquí vull respondre-li directament a la Sra. alcaldessa perquè em parla de 

criminalitzar. Les víctimes denuncien.  Si la Generalitat és una víctima de l’empresa 

SATI que ho denunciï com han fet els treballadors. 

Vostè parla de la implicació d’AVANÇSA. Parlem de la implicació d’AVANÇSA. Jo 

no he parlat, però si vostè vol que parlem, parlem!. Quin va col·locar el Sr. Martos a 

l’empresa SATI?. Qui el va recomanar? D’on van sortir els dos milions d’euros?. 

D’AVANÇSA!. Jo només li he demanat, l’únic que hem demanat a la moció és que 

AVANÇSA expliqui el paper que va jugar amb un director general que ells van 

recolzar, no sé si directament el van triar, però si el van recolzar perquè ells estaven allà 

i van posar els diners per ajudar l’empresa i van passar-hi, li torno a repetir, de 26 a 46 

milions d’euros amb un pla de viabilitat i l’únic que hem demanant és que AVANÇSA 

expliqui i exposi, no és tan difícil, fins a quin punt eren coneixedors de tot això. És 

l’únic que hem demanat. L’únic!. Jo no he criminalitzat a ningú i ja li he dit si ells són 

una víctima més de tot aquest conglomerat que es personin com a part implicada i vagin 

a judici. Jo recolzaré que AVANÇSA vagi a un judici en contra de la direcció si ells 

s’han sentit enganyats, evidentment que ho recolzaré, el primer!. Igual que he recolzat 

moltes altres coses però no em parli de criminalització quan almenys la sensació que 

tenim els grups politics, potser altra gent no, però almenys el meu grup polític  si, és un 

silenci per part d’AVANÇSA. 

A partir d’aquí si vostè diu que jo no tinc la suficient informació d’un creuament 

d’informacions em sembla molt bé, però nosaltres l’únic que hem demanat és que 

AVANÇSA expliqui i exposi quin paper jugava en tot aquest procés, punto!. A partir 

d’aquí si ells consideren que són  una víctima més, escolta’m! Igual que han fet molts i 

molts treballadors de SATI, vostè  n’és coneixedora, que es personifi com a acusació i 

que vagin directament contra la direcció que hi havia en aquell moment a SATI. No hi 

ha més problema, però no em digui que hem criminalitzat quan li asseguro que hem 

estat molt curosos amb les paraules que hem utilitzat en aquesta moció perquè tothom es 

pogués sentir còmode. Li asseguro l’hem rellegit moltes vegades per intentar no fer una 

moció que no abastés a tothom i que tothom es pogués sentir representat. Gràcies. 
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé, però en  tot cas, perdoni que li digui, però jo no ho veig així perquè en el redactat 

d’aquesta moció en cap cas es parla que aquesta empresa tenia uns amos als quals ningú 

els demana cap explicació, aquí a la moció ni se’ls esmenta. Que potser era AVANÇSA 

l’accionista majoritari de SATI?. I als altres, no els demanem cap explicació?. Mirem 

cap a l’altra costat?. No existien?. Disculpi, però no. Podem estar d’acord en què 

AVANÇSA ho ha fet millor o pitjor, jo no estic aquí per defensar AVANÇSA, 

repeteixo, estic aquí per defensa els treballadors de SATI, això ho tinc claríssim, per 

això el primer que he dit és que votaríem  favorablement aquesta moció 

independentment del seu contingut.   

Ara bé, posem-ho tot sobre la taula, expliquem les coses com són i no al boca-orella . 

És a dir quan SATI al mes d’octubre de 2011 va demanar al Departament d’Empresa i 

Ocupació  suport a través del servei de suport a les empreses i demana la recerca de 

finançament per dur a terme el pla de viabilitat elaborat per un assessor extern de 

l’empresa, que havia contractat la mateixa SATI, un dels eixos principals d’aquest pla 

de viabilitat era la reestructuració de la societat, tan a nivell financer, lògicament, com 

de negoci i organitzatiu. Això també hi era sobre la taula.   

Molts hem pensat que podria haver estat viable l’empresa si s’hagués dut a terme aquest 

pla de viabilitat, ho hem parlat moltes vegades. Ara bé aquest pla organitzatiu també 

destacava que a SATI feia molt temps que no tenia un director general, això és veritat, 

perquè el que hi havia, malauradament estava malalt en aquell moment, estava de baixa 

per llarga malaltia. Al maig de 2012, SATI contracta aquest nou director general, la 

“cirereta del pastís” que n’hem dit abans. La contractació i la negociació d’aquesta 

incorporació va ser efectuada per SATI, que va contractar una empresa de head hunter, 

recursos humans, que va fer el procés de selecció. Evidentment que quan SATI va 

donar el vistiplau AVANÇSA ho va acceptar, però bé l’empresa havia donat el vist i 

plau i l’havia contractat aquesta empresa de head hunters (caza talentos) perquè tirés 

endavant l’empresa.  

A partir d’aquí AVANÇSA va col·laborar amb el compliment del pla de viabilitat amb 

la part que li pertocava de buscar aquest finançament de diner públic, certament, aquests 

dos milions tres-cents mil euros. A més a més arribant a acords amb l’agència tributària 

i arribant a acords amb la tresoreria de la seguretat social, per poder solventar  aquests 

deutes que havia contret l’empresa Com haviem fet aquí a l’ajuntament en què ens 

havien vingut a demanar el fraccionament no sé si de l’IBI, de l’IAE, d’impostos que 
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ens devien i que els havien fraccionat perquè ens deien “anirem pagant poc a poc, la 

voluntat és pagar”...també ens van enganyar a l’ajuntament de la Garriga. També en 

som víctimes.  

El que vull dir és que amb les entitats bancàries  AVANÇSA va intentar mediar, dic 

“intentar”, jo no sé si ho va fer bé o ho va  fer malament, perquè tampoc em pertoca a 

mi jutjar-ho, però en tot cas feina en va fer. Ara bé jo he trobat a faltar el fet de demanar 

explicacions a algú més que a AVANÇSA sincerament.  Poden dir que un ajuntament 

no pot demanar explicacions al senyor tal o al senyor qual, no cal dir noms. Potser 

només ho podem demanar formalment a través d’una empresa pública que forma part 

d’una administració pública.... ho desconec, no sé si no pot anar més enllà. Ara bé si es 

tracta de poder posar en el redactat dels  atesos el que ens sembli bé. Jo trobo a faltar 

haver posat la realitat, de quina és la “mare dels ous”, de quin és el problema real que hi 

ha hagut en aquesta empresa. Sincerament ho he trobat a faltar. 

Potser la paraula criminalitzar no ha estat encertada, la retiro i la canvio per 

culpabilitzar que és menys agressiva, menys dura. Però jo trobo a faltar  moltes altres 

coses en aquesta moció, sincerament, li dic en positiu. 

 

Intervé el Sr. Carlos Martín, regidor del grup municipal del PSC: 

Jo també li dic en positiu, han tingut 5 dies per posar tots els atesos que vostès 

haguessin considerat, per tant si no ho han volgut fer és respectable, però la porta ha 

estat oberta.  

Només dir-li dues coses encara que crec que vostè coneix molt millor aquest tema que 

jo. Quan una empresa entra en un pla de viabilitat, igual que el nostre ajuntament va 

entrar en un pla de finançament fa uns anys, aquests plans porten una tutorització, si no 

m’equivoco, perquè estem parlant d’un ens públic que ha posat diners i per tant porta 

una tutorització cap a un fi. Nosaltres l’únic que hem demanat és que tota aquesta 

tutorització s’expliqui, perquè no ha arribat a la fi que estava prevista al començament.  

Vostè parla de l’empresa que hi havia abans d’això, d’acord, potser ens hem oblidat, 

però una empresa privada pot obrir i tancar quan consideri. Per mi el problema principal 

és quan hi ha un agent extern públic, no oblidem que és públic, que intervé en  aquesta 

empresa i acaba passant el mateix o pitjor del que es pronosticava abans.  

L’únic que hem demanat és això, que el director general ens expliqui com ha anat 

aquesta tutorització i per què ha anat així. Què no estan d’acord?. Què ho veuen d’una 

manera diferent?. Em sap greu  però en tot cas aquesta era la nostra intenció. Gràcies. 
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Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I.: 

Jo estic d’acord que en els atesos segurament hauríem d’haver posat els veritables 

responsables de tot aquest desenllaç, la propietat, els administradors , etc. Dubto molt 

que els acords  poguéssim demanar responsabilitats a una empresa o a un particular. Ho 

dubto molt. Però en tot cas si que a un organisme públic que ha deixat diners de tots 

nosaltres, se li poden demanar explicacions. No dient si ho han fet bé o  malament sinó 

només que ens expliquin què ha passat. Res més que això.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Molt bé doncs ja ho demanarem. No cal debatre més. Tots votem a favor d’aquesta 

moció. No s’enfadi Sr. Martín, li estem donant recolzament malgrat el redactat. Què 

més vol?. 

No, jo no m’enfado i no li he donat la paraula Sr. Valiente. Quan parli engegui el micro 

perquè sinó no se sent i surt per la ràdio el que està dient. Jo només dic que “malgrat el 

redactat”, cosa no habitual que fem al nostre grup, perquè som molt curosos amb el 

redactat i amb el que votem mitjançant el redactat, però malgrat tot i entenent que 

aquest és un tema referent a un problema cabdal que té el nostre poble li donarem 

recolzament. D’aquesta manera estem recolzant els treballadors i treballadores de SATI 

que, repetint el que ja he dit al principi, són els principals afectats de tot aquest procés 

de tancament d’aquesta empresa.  

Ens hem oblidat d’esmentar la resta de treballadors, els que encara no han cobrat cap 

tipus d’indemnització i hauran d’anar a FOGASA a cobrar quan toqui. Aquests 

treballadors han marxat sense un euro a la butxaca. És pitjor la situació d’aquesta 

cinquantena de treballadors i aquesta també és una realitat.  

Però bé en tot cas jo li vull agrair que hagin presenta una moció de recolzament als 

treballadors de SATI i evidentment nosaltres votarem favorablement. 

 

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

Cada vegada que demanem alguna responsabilitat a la Generalitat sembla que s’enfadi 

Sra. alcaldessa. Fa dos plenaris varem demanar que es fes el pagament del deute que té 

la Generalitat amb l’ajuntament de la Garriga d’un milió d’euros i es va enfadar. Ara 

demanem explicacions de com s’ha portat tot aquest procés i també s’enfada.  
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La moció queda redactada de la forma següent: 

« Moció que presenten els grups municipals del PSC-PM,  S.I. i ICV-EUiA-E,  referent a les 

últimes notícies rebudes de l’empresa SATI. 

Atès que hem rebut noticies què els ex-treballadors i treballadores de SATI estan tenint 

problemes per tal de poder cobrar el pactat en el seu dia quan l’empresa es va liquidar.  

Atès que l’any 2009, la necessitat de reducció de costos de l’empresa es va canalitzar a través 

d’un ERO temporal, que va implicar una primera regulació de l’activitat productiva que va 

afectar els 400 treballadors de SATI. Les persones empleades van perdre 50 dies de feina al 

llarg de tot l’any. El  2010, la reducció de la jornada  laboral va comportar una disminució de 70 

dies de treball. Al llarg  dels anys següents, el procés ha continuat vigent fins a arribar a 

l’octubre de l’any passat, quan ja només quedaven 250 persones  contractades, i això ja va 

repercutir directament en les butxaques dels  treballadors i treballadores. 

Atès que a principis de 2012, es va evidenciar que la situació de SATI empitjorava i es per això 

que l’empresa va recórrer a la Generalitat per tal de solucionar el problema. Durant les 

negociacions amb el govern, es van acordar un seguit de condicions que SATI hauria de complir 

si volia rebre finançament públic. Així doncs, es va pactar que SATI hauria d’aplicar un pla de 

viabilitat, amb la supervisió de la Generalitat, per assegurar la fiabilitat i el futur del projecte 

industrial. 

Atès que SATI va complir amb aquell pla i tot i això va acabar tancant amb 46 milions d’euros 

de deute, tenint en compte que tenia 26 milions d’euros al inici del pla de viabilitat. 

Atès que el comitè d’empresa de SATI va pactar amb l’empresa i l’administrador concursal 

unes condicions d’acomiadament que a dia d’avui no s’estan complint degut a un creuament de 

informacions entre administrador concursal i govern. 

Atès que el 31 de març acaba el procés de liquidació concursal i a dia d’avui els ex treballadors i 

treballadores de SATI no han pogut aclarir que passarà amb la part d’indemnització que queda 

pendent. 

Atès que entenem que la Generalitat ha de mediar en aquest conflicte, ja que va ser part 

implicada degut a la seva participació a través de la societat AVANÇSA 

Per tot això proposem al Plenari de l’Ajuntament de la Garriga els següents acords 

1. Instar a la Generalitat a aclarir quin va ser el paper que va tenir la societat pública 

AVANÇSA en tot aquest procés. 

2. Instar al administrador concursal a garantir el compliment del pactat amb el comitè d’empresa 

durant les negociacions de liquidació de la empresa. 
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3. Dotar de totes les eines i mecanismes possibles que el nostre Ajuntament pugui oferir a tots 

els treballadors i treballadores de SATI, per tal de canalitzar aquelles reclamacions que es 

considerin oportunes, a la societat pública AVANÇSA, a la Generalitat de Catalunya o al 

Govern d’Espanya. 

4. Informar de la situació a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 

Conselleria d’Empresa i Ocupació, al Director General d’AVANÇSA i al Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social.» 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 17 membres assistents (7 CiU, 3 ACORD-AM, 2 

S.I., 2 PSC-PM, 2 ICV-EUiA-E, i 1PP), essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la 

moció. 

 

 

13. Precs i preguntes  

 

Prec que formula el grup municipal d’ICV-EUiA sobre l’estat d’alguns aparcaments de 

bicicletes i dels carrils bici. 

Atès que considerem que els diferents carrils bici i el mobiliari urbà associat com els 

aparcaments de les bicicletes no estan tenint el manteniment necessari per part de la regidoria de 

la via pública.  

 

Atès que concretament hi trobem que una de els barres per aparcar  les bicicletes, situada en un 

lloc tan cèntric com la plaça de can Dachs, porta molt temps  descollada del terra impedint el 

seu ús correcte. 

 

Atès que aquest aparcament té un ús important entre els usuaris de la bicicleta. 

 

Atès que l’ordenança reguladora de les bicicletes que va aprovar l’actual equip de govern és 

molt estricta a l’hora de limitar l’aparcament de bicicletes en altres elements de mobiliari urbà. 

 

Formulem el següent prec: 

 

Que es repari urgentment aquest aparcament de bicicletes de la plaça de can Dachs 
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Que es faci una revisió periòdica de l’estat dels aparcaments i dels carrils bici. 

 

Que es faci un manteniment continuat dels carrils bici. 

 

INTERVENCIONS 

El Sr. Molinero llegeix el prec.  

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban. 

 

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

Gràcies Sra. alcaldessa. Referent al primer punt, l’arc d’aparcament,  suposo que hauran 

vist que ja està reparat. Per altra banda i ja que s’ha reparat aquest s’han repassat la resta 

que hi ha al municipi i l’últim punt que demanen sobre fer un manteniment continuat 

del carril bici, tenim en ment destinar els plans d’ocupació que han entrat recentment, 

concretament els dos pintors, durant una de les fases del pla d’ocupació per fer el 

manteniment en quant a pintura al llarg del carril bici. 

Aquesta és una de les idees a part, evidentment, de reparar pilones o possibles elements 

que al llarg del carril bici estiguin malmesos. Gràcies. 

 

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

 Veig que no hem perdut capacitat d’influir. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre els problemes d’accessibilitat des del 

pont de can Noguera al nou tram del Passeig . 

 

Atès que fa encara pocs mesos  que s’ha inaugurat el nou tram del passeig Congost que s’inicia 

al pont de can Noguera.  

 

Atès que l’obertura d’aquest vial ha estat una gran millora de la mobilitat en aquesta zona i ens 

ha proporcionat un bon mirador d’aquest tram del riu Congost. 

 

Atès que l’accés a aquest vial, només per vianants i bicicletes, des del pont de can Noguera no té 

la vorera rebaixada.  
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Atès que això és una dificultat molt important pel trànsit de les cadires de rodes i altres persones 

amb mobilitat reduïda. 

 

Atès que tenim un munt de fotografies on es pot comprovar que s’està posant el cable de 

qualsevol manera sense tenir cap mena de cura per afectar el menys possible l’estètica i la 

pulcritud de les façanes que els veïns els hi costa tants diners tenir cuidades. 

 

Formulem el següent prec: 

 

Que es rebaixi la vorera per permetre l’accés de persones amb mobilitat reduïda i les cadires de 

rodes.  

 

INTERVENCIONS  

El Sr. Molinero llegeix el prec. 

La Sra. alcaldessa atorga la paraula al Sr. Joan Esteban. 

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

Encara no hem tingut temps de fer-ho, però està previst en breu, probablement la 

setmana vinent, fer l’actuació.  

Aprofito el prec que fan vostès per dir que nosaltres des de fa un parell d’anys i 

aprofitant els plans d’ocupació i amb els peons i paletes que  hem destinat a la via 

pública, hem adaptat més de 70 passos per a gent amb problemes de mobilitat, en més 

de 20 carrers de la Garriga. Crec que en aquest sentit s’està fent una feina important. 

Ara mateix s’està adaptant un pas molt important per nosaltres a Ca n’Illa, bàsicament 

per una persona amb mobilitat reduïda perquè tingui l’accés com l’ha de tenir a l’escola 

Giroi.  

S’està fent una feina molt bona en aquest sentit . Repeteixo més de 70 passos adaptats 

en aquests dos darrers anys i tenim la intenció de seguir-ho fent fins al final de la 

legislatura. Gràcies. 

 

Preguntes escrites 

 

No se’n presenten 

 

Preguntes orals. 
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Pregunta oral que formula el Sr. Molinero portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA: 

Diem per endavant que estem molts contents que ja s’estiguin implantant els nous fanals 

al poble, cosa que ens sembla una magnífica decisió a la que sempre s’ha de donar 

suport.  

Som coneixedors que s’ha entrat alguna instància reclamant que en alguns dels carrers, 

concretament jo en tinc consciencia d’una que parla del carrer LLerona,  les distàncies 

entre un fanal i  l’altra no s’han respectat de manera igual i reclamen que es revisi. No 

sabem si el tècnic ha estat a sobre exigint això o no .  

Aquest fet provoca que en algun dels trams quedi més fosc del que hauria de quedar 

perquè les distàncies no són exactament iguals i no sé sap a què respon.  

La pregunta és si l’ajuntament és conscient d’aquest fet, si té previst reconsiderar la 

ubicació d’alguns d’aquests fanals reclamada per un veí.  

 

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

És cert que la distància entre fanals en algun lloc probablement no sigui la mateixa i el 

tècnic, en aquest cas l’enginyer, ha seguit l’obra durant el procés. Però s’ha de dir que 

s’han aprofitat els baixant i sobretot les connexions que hi havia en els antics fanals, en 

les antigues lluminàries,  per posar els nous en el mateix lloc en què estaven. En alguns 

casos. En altres si que s’ha incorporat la nova lluminària i per tant s’ha hagut de fer 

nova. És a dir fer el punt de llum nou. 

 

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

La reparació concreta d’aquest veí és que li han tret el fanal d’allà on estava i l’han 

posat en un altre lloc. L’han canviat de lloc. Aquesta explicació ja la podríem entendre 

però no és el cas d’aquesta reclamació. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si hi ha una instància segur que el tècnic ja la tindrà en compte.  

 

Pregutna oral que formula el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de S.I:: 

La meva pregunta també és pel Sr. Esteban. No sé si sabeu que a la pista número 2 

s’està esquinçant el terra i és perillós sobretot per les nenes que patinen allà i que si 

fiquen una roda poden caure.  
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Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de Via Pública i Esports: 

És cert que hi ha esquerdes. En el seu moment quan es va fer el terra es van tapar, però 

ara s’han tornat a obrir. Evidentment reclamarem a l’empresa. 

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint-i-una hores i vint-i-quatre minut, del qual 

com a Secretari dono fe. 

 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


