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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE  L’AJUNTAME NT DEL DIA 

27 DE GENER DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-set de gener de dos mil setze. 

 

Essent les dinou hores i deu minuts, 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 Fàbregas (CiU)  

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Juliet Grau i Gil (CiU) 

Sr. Jordi Pubill i Sauquet (CiU) 

Sra. Meritxell Coma i Vernet (CiU) 

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

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

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

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

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

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

Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s) 

Sr. Àlex Valiente i Almazán (PSC-CP) 

Sr. Xavier Bernaldo i Cararach (SI-Solidaritat) 

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

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Sònia López Martínez   
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Ordre del dia: 

 

1. Aprovació d’acta núm. 80 corresponent al ple ordinari de 16 de desembre de 2015  

2. Despatx d’Ofici 

3. Deixar deserta la licitació del contracte de serveis de manteniment i neteja del verd urbà 

de la garriga, contracte reservat a centre especial de treball.  

4. Adjudicació del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals  

5. Aprovació de la sol·licitud d’autorització al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya per impartir un cicle formatiu de grau superior, canviar un cicle 

formatiu de grau mitjà i deixar d’impartir un cicle formatiu de grau superior EMAD  

6. Ratificació de la resolució d’alcaldia relativa a la resolució convencional per la 

modificació de la llicència d’obres del carrer Negociant 29  

7. Modificació de les Bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al 

desenvolupament i solidaritat  

8. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016 

9. Donar compte de la resolució de data 31 de desembre de 2015 de modificació de la 

composició de la JGL. 

10. Informes de l’alcaldia 

11. Mocions. 

12. Renúncia regidor d’ICV EUiA,  Sr. Israel Molinero i Blanco.   

13. Renúncia regidor de CiU,  Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas.   

14. Precs i Preguntes. 

 

Prèvia 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bona tarda a tots i totes i benvinguts a aquesta primera sessió plenària del 2016. Comencem 

amb retard el  ple d’avui perquè tots els portaveus aquí presents hem acordat fer abans del ple 

un minut de silenci en memòria d’aquesta nena que ha mort a Vitoria víctima de violència, un 

altre cas.  
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1. Aprovació acta de la sessió anterior. 

 

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

l’acta  núm. 80 corresponent al ple ordinari de 16 de desembre de  2015. 

 

INTERVENCIONS  

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

 Bona tarda a tothom. No tenim res a dir. 

 

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

 Bon vespre a tothom, res a dir tampoc.  

 

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

 Bona tarda a tots i totes. No hi ha res a dir.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Bona tarda. 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. 

 

 

 

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

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

la corporació, aprova l’acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2015. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 

 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 



 

p.o. 27/01/2016 
 

4

RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:  
 
Núm. Àrea Regidoria Decret Data Extracte Resolució 
1 Identitat Ensenyament Per 

delegació 
16/10/15 Autoritzar a l’entitat 

Passaltpas l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
31 d’octubre de 2015, en 
horari de 17.00 a 20.00 h., 
per una ballada de danses 
del mon. 

2 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Comerç Per 
delegació 

20/11/15 Autoritzar a l’Agrupació de 
Serveis i Comerciants de la 
Garriga, ASIC, la 
celebració de la activitat 
“Fira del regal de Nadal” a 
la plaça de l’església del 
municipi el diumenge 13 
de desembre de 2015 en la 
franja horària de 10:00h a 
20:00 

3 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  26/11/15 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa Transtel SA qui 
ha presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de subministrament 
mitjançant arrendament 
financer d’un vehicle per la 
policia local de la Garriga, 
perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència 
establerta en la part 
expositiva de la present 
resolució. 

4 Alcaldia Governació  30/11/15 Pagament a justificar per 
import de 54,70 €, per a fer 
front a les despeses de la 
inspecció tècnica oficial 
(ITV) d’un vehicle 
municipal (B-1386-SK). 

5 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Comerç Per 
delegació 

3/12/15 Autoritzar a l’Associació 
de Veïns i Comerciants del 
Barri de Dalt, la celebració 
de la activitat “Fira de 
Nadal” a la zona del carrer 
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Negociant del municipi el 
proper diumenge 13 de 
desembre de 2015 en la 
franja horària de 10:00h a 
20:00. 

6 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

3/12/15 Concedir autorització a 
l’Escola Els Pinetons per 
realitzar una cursa escolar, 
el Cross Nadalenc, al Parc 
dels Pinetons el divendres 
18 de desembre del 2015, 
de les 08h a les 13h. 

7 Identitat Ensenyament  3/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar el conveni de 
col·laboració per a la 
formació pràctica en 
centres de treball de 
l’alumne MBL de l’Institut 
La Vall del Tenes.   

8 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  4/12/15 Adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 
del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
S.M. Class Motor, de 
Parets del Vallès el 
contracte menor de 
subministrament d’un 
vehicle model Volkswagen 
Crafter FGN, matrícula 
4847-GKP, per un import 
de 13.490,08 euros i 
2.832,92 euros d’IVA, atès 
el pressupost que consta en 
l’expedient. 

9 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/12/15 Avocar la competència i 
nomenar funcionària 
interina a la senyora CPR, 
com a Delineant  (grup C1-
14), per cobrir l’excés o 
acumulació de tasques per 
un termini de sis mesos, 
amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) a 
partir del dia 9 de desembre 
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de 2015. 
10 Territori i 

Sostenibilitat 
Urbanisme  7/12/15 Iniciar l’expedient per 

exigir a BBVA REAL 
ESTATE UNIDAD 
INMOBILIARIA, 
propietària de l’immoble de 
la Ctra. de l’Ametlla, núm. 
70 , 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, atès que a 
conseqüència d’un incendi 
han quedat afectades part 
de l’esmentat edifici. 

11 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

9/12/15 Autoritzar la cessió d’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Pinetons al Front Diabòlic 
la Garriga, els divendres i 
diumenges de 18 a 20 h, 
fins al juliol de 2016. 

12 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

9/12/15 Autoritzar l’ús del gimnàs 
de l’Escola Pinetons als 
Geganters de la Garriga, els 
divendres de 20:00 a 21:00 
h, fins al juliol de 2016. 

13 Alcaldia Secretaria   9/12/15 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada per la Sra. 
MAB, mitjançant la qual 
formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
soferts en caure a la plaça 
del Silenci, el dia 20 de 
juny de 2015, a causa de 
les escales 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 
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la responsabilitat 
patrimonial de 
l’administració, i no donar-
se, en conseqüència, els 
requisits exigits per això 
per l’article 139 de la 
LRJPAC 

14 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

9/12/15 Autoritzar a Biciequip a 
organitzar una bicicletada 
solidària el diumenge 13 de 
desembre de 2015 per 
recaptar diners per la 
Marató de TV3. 

15 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

10/12/15 Concedir autorització als 
alumnes de 4t. d’ESO de 
l’Escola Sant Lluís 
Gonzaga, per instal· lar una 
parada de venda d’articles 
elaborats pels propis 
alumnes el dissabte 19 de 
desembre del 2015 al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, per tal 
de recaptar fons per al 
viatge de fi de curs. 

16 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

10/12/15 Concedir autorització a 
l’AMPA de l’Escola Sant 
Lluís Gonçaga per poder 
realitzar una xocolatada al 
Passeig, davant del número 
27, a l’alçada d’aquesta llar 
d’infants, el dimecres 30 de 
desembre del 2015, de les 
17h a les 20h, amb motiu 
de  la visita del Patge Reial 
a la llar d’infants Els 
Barrufets i per a tal acte 
poder tancar el trànsit de 
vehicles al lateral d’aquesta 
via, en sentit sud, entre els 
carrers Mina i Ramon 
Pascual, i cedir-los l’ús 
d’una taula i un tendal. 

17 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

10/12/15 Autoritzar al club de ball 
esportiu de la Garriga a 
organitzar una classe oberta 
de ball el diumenge 20 de 
desembre de 2015 a les 
18.00h al poliesportiu de 
Can Noguera. 
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18 Serveis a les 
persones 

Serveis 
socials  

 10/12/15 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos de 
setembre, octubre i 
novembre de 2015 del 
Servei de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 500,31 € 

19 Territori i 
Sostenibilitat 

Medi 
ambient 

 10/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
acordar l’arxiu de 
l’expedient per queixes de 
contaminació acústica de 
l’activitat d’alberg situada 
al carrer Llerona, núm. 53-
55 del terme municipal, a 
nom de Can Soca, SCP, 
d’acord amb l’informe 
tècnic de data 26 d’octubre 
en què es diu que  l’hostal 
ha deixat de funcionar. 

20 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

11/12/15 Concedir autorització a 
l’Asil Hospital de la 
Garriga per instal· lar una 
parada de venda de 
calendaris al carrer Centre, 
a l’alçada de la plaça de 
Can Dachs, el dissabte 19 
de desembre del 2015, per 
tal de recaptar fons a 
benefici de la Marató de 
TV3. 

21 Alcaldia Secretaria  11/12/15 Convocar la sessió 
ordinària del Ple a la Sala 
de Plens el dia 16 de 
novembre  de 2015 a les 
19h. i fixar l’ordre del dia. 

22 Alcaldia Secretaria  11/12/15 Comparèixer en qualitat 
d’acusació popular en el 
procediment per violència 
masclista amb resultat de 
mort que se segueix en el 
VIDO 1 de Granollers, 
Diligències prèvies 
150/2015 i designar a les 
lletrades LLF i OTM, així 
com a la Procuradora dels 
Tribunals, Sra. CCB, per a 
la defensa i representació 



 

p.o. 27/01/2016 
 

9

processal de l’Ajuntament 
de la Garriga.  

23 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  11/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.52, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 

24 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  11/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.52 per import 
de 500,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

25 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 11/12/15 Aprovar la baixa d’ofici del 
padró municipal 
d’habitants, de les persones 
relacionades al decret (9), 
per inscripció indeguda. 

26 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 11/12/15 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 
relacionades al decret (3). 

27 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

14/12/15 Autoritzar a la Coral 
Ariadna de la Garriga l’ús 
de l’Auditori de l’EMM, el 
dia 18 de desembre de 
2015, en horari de 10.00 a 
14.00 h, per la realització 
d’un assaig amb grup 
instrumental pel concert de 
Nadal. 

28 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  14/12/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte d’obres de 
modernització de 
l’enllumenat públic a 
l’empresa Electricitat 
Boquet SL per un import 
de 249.471,28 euros i 
52.388,97 euros d’IVA, 
sumant un total de 
301.860,25 euros. 

29 Serveis a les Acció social  14/12/15 Avocar  puntualment la 
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persones competència delegada i 
desestimar el recurs de 
reposició presentat per la 
Sra. JMG, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local 
de data 19 d’octubre de 
2015, ones denegava  la 
subvenció de llibres i 
material escolar pel curs 
2015/16, per alumnes 
d’educació infantil, 
primària i secundària de 
conformitat amb l’informe 
de la educadora social. 

30 Serveis a les 
persones 

Acció social  14/12/15 Avocar  puntualment la 
competència delegada i 
desestimar el recurs de 
reposició presentat per la 
Sra. SPB, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local 
de data 19 d’octubre de 
2015, ones denegava  la 
subvenció de llibres i 
material escolar pel curs 
2015/16, per alumnes 
d’educació infantil, 
primària i secundària de 
conformitat amb l’informe 
de la educadora social. 

31 Serveis a les 
persones 

Acció social  14/12/15 Avocar  puntualment la 
competència delegada i 
inadmetre el recurs de 
reposició presentat fora de 
termini per la Sra. MAS, 
contra l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 19 
d’octubre de 2015, ones 
denegava  la subvenció de 
llibres i material escolar pel 
curs 2015/16, per alumnes 
d’educació infantil, 
primària i secundària de 
conformitat amb l’informe 
de la educadora social. 

32 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  14/12/15 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2015.53, mitjançant 
transferències de crèdit 
entre aplicacions de despesa 
del pressupost vigent. 
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33 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda  14/12/15 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2015.53 per import 
de 700,00 euros amb 
finançament amb càrrec a 
minoracions d’aplicacions 
pressupostàries. 

34 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  14/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a la Braseria Can 
Juanillo, per la instal· lació 
d’una terrassa amb 4 taules 
i les corresponents cadires 
al carrer Farrans, davant la 
façana lateral d’aquest 
establiment situat al carrer 
Calàbria número 127, pel 
període dels mesos de 
novembre i desembre del 
2015 i aprovar la liquidació 
corresponent a la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús 
públic, ordenança T01. 

35 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  14/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a La Vienesa SCP 
per la instal·lació d’una 
terrassa amb 2 taules i les 
corresponents cadires 
davant del seu establiment 
situat al carrer dels Banys 
número 150 pel període 
dels mesos de novembre i 
desembre del 2015 i 
aprovar la liquidació 
corresponent a la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús 
públic, ordenança T01. 

36 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 14/12/15 Procedir a la renovació de 
la inscripció padronal del 
Sr. SFKG vist que ha 
procedit a la renovació de 
la seva inscripció padronal. 

37 Identitat Ensenyament  14/12/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
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relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
de desembre del curs 
2015/16 de l’EMM “Josep 
Aymerich”, de 366 valors, 
per un import de 21.321,10 
euros, corresponent al 
concepte pressupostari 
Estudis reglats i, 408,75 
euros, corresponent al 
concepte pressupostari 
Monogràfics mensuals”. 

38 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

15/12/15 Autoritzar al club bàsquet 
la Garriga a celebrar la 15ª 
edició del Torneig de Reis 
del CB la Garriga el proper 
dissabte 9 de gener de 2016 
al poliesportiu de Can 
Noguera des de les 8.00 
fins a les 15.00h i cedir l’ús 
de 8 taules amb els seus 
respectius bancs. 

39 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

15/12/15 Autoritzar a la Unió 
esportiva la Garriga a 
organitzar un campus de 
Nadal els dies 28, 29 i 30 
de desembre de 2015 al 
poliesportiu de Can Violí 
de 9 a 13 i de 16 a 19.30 el 
dilluns 28 de desembre, i 
de 9 a 13 i de 19 a 21 el 
dimarts i dimecres 29 i 30 
de desembre perquè la 
instal· lació de 16 a 19 h 
està ocupada per una altra 
entitat. 

40 Alcaldia Secretaria  15/12/15 Autoritzar el pagament als 
17 presidents de Mesa,  i 
34 vocals, amb la quantitat 
de 62.61 € corresponent a 
dieta de manutenció del dia 
20 de desembre de 2015, 
durant la celebració de les 
Eleccions Generals 2015 i  
aprovar la despesa de 
3.193.11 €. 

41 Alcaldia Secretaria  15/12/15 Que exerceixi les funcions 
de l’Alcaldia durant els 
dies del 26 al 30 de 
desembre de 2015 (ambdós 
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inclosos), la primera tinent 
d’alcalde Sra. Neus 
Marrodán i Torrents. 

42 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  15/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
denegar la llicència d’obra 
major per a canvi d’ús de 
local a habitatge, al carrer 
Banys, núm. 7, local 3, de 
La Garriga .(OMa 26/2015) 
per infracció de l’article 55 
del POUM relatiu a la 
densitat de la clau A1 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

43 Alcaldia Secretaria  16/12/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
la Sra. RAP, en 
representació pròpia, i 
iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar la 
sol·licitant indemnització 
com a conseqüència dels 
danys i perjudicis patits en 
el seu vehicle el dia 3 de 
desembre de 2015, en topar 
amb un plafó de 
propaganda electoral situat 
al carrer de Can Noguera. 

44 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

16/12/15 Concedir autorització al 
Grup Il· lusió per instal·lar 
una parada informativa 
amb la realització d’una 
xocolatada i la venda de 
pastissos, el dissabte 19 de 
desembre del 2015, per la 
tarda, a la plaça de 
l’Església, per tal de 
recaptar fons per a les 
activitats pròpies de 
l’entitat. 

45 Identitat Participació Per 
delegació 

16/12/15 Accedir a la petició 
presentada per la Sra. EC, 
actuant en representació de 
l’Associació Relats de 
l’Alzina, en data 19 de 
novembre de 2015 on 
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sol·licita autorització per a 
seguir realitzant l’activitat 
de repartiment de fruita i 
verdura a famílies 
necessitades de la Garriga, 
amb el suport de l’àrea 
d’acció social de 
l’Ajuntament de la Garriga. 

46 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

16/12/15 Autoritzar la celebració de 
la Festa de Nadal de 
l’Escola Tagamanent al 
Pavelló de Can Violí, el dia 
21 de desembre de 2015, de 
12 a 17:30 h. 

47 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 16/12/15 Declarar la caducitat de les 
inscripcions i aprovar la 
baixa en el Padró 
Municipal d'Habitants 
d'aquest municipi de les 
persones relacionades al 
decret (6), en haver 
transcorregut el termini de 
dos anys sense que s'hagi 
realitzat la renovació de la 
inscripció en el Padró a la 
qual estan obligats els 
ciutadans estrangers no 
comunitaris sense 
autorització de residència 
permanent. 

48 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

17/12/15 Autoritzar al club futbol 
Olímpic la Garriga a fer ús 
del camp municipal 
d’esports, de 8.30 a 13.30h, 
els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 
31 de desembre de 2015 i 
els dies 4, 5, 7 i 8 de gener 
de 2016 per dur a terme el 
seu campus de Nadal.  

49 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/12/15 Liquidar l’import brut de 
1.556,25 euros a la senyora 
CFP, coordinadora del Pla 
Supramunicipal de 
Prevenció de les 
Drogodependències i 
Hàbits Saludables, amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral que va 
formalitzar amb aquest 
Ajuntament. 
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50 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/12/15 Abonar a la Sra. JSZ amb 
motiu de la seva situació 
administrativa 
d’excedència voluntària  
pel manteniment de la 
convivència amb reserva de 
lloc de treball, l’import brut 
de 676,52€ euros 
corresponent a la part 
meritada de paga de juny i 
vacances no gaudides. 

51 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  17/12/15 Incoar l’expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins al 
compliment del què ordena 
la ordre d’execució d’obres 
de conservació, 
rehabilitació o millora 
núm.011/2015  referent a 
l’estat de la teulada de la 
nau situada al carrer 
Torrent dels Murris, 51. 

52 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

17/12/15 Concedir autorització a la 
Sra. MHB, del Bar el 9 
Refugi, per al tancament de 
la circulació de vehicles al 
carrer Calàbria, davant del 
número 6, el dimarts 22 de 
desembre del 2015, de les 
19h a les 21h, per tal de 
celebrar la inauguració 
d’aquest establiment amb 
una petita festa, tenint en 
compte, però, que haurà de 
permetre el pas puntual 
dels vehicles que tinguin 
entrada als pàrquings 
privats d’aquest tram de via 
pública. 

53 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/12/15 Liquidar l’import brut que 
es detalla en el quadre amb 
motiu de la finalització del 
contracte laboral que van 
formalitzar amb aquest  
Ajuntament, al treballador  
Sr. MVG contractat en el 
marc del POM 2015 
subvencionats parcialment 
per la Diputació de 
Barcelona a través del 
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“Programa complementari 
de forment de l’ocupació 
local” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” des del dia 1 
de juliol de 2015 al 31 de 
desembre de 2015. 

54 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/12/15 Avocar puntualment la 
competència i concedir  al 
senyor JPC (grup AP) una 
bestreta per un import de 
1.000€, que es  reintegrarà 
mitjançant deducció de 
100€ en les properes 5 
mensualitats i 500€ a la 
paga de juny de 2016. 

55 Identitat Cultura Per 
delegació 

17/12/15 Autoritzar la cessió de la 
Sala d’Exposicions Andreu 
Dameson a la Sra.Lourdes 
Fernández, des del dia 8 al 
24 de gener de 2016 per 
l’exposició pictòrica 
Reflejos, d’acord amb la 
seva sol· licitud. 

56 Identitat Cultura  17/12/15 Pagament a justificar per 
import de 790€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
10 walkies talkies per 
l’organització de les 
diferents festes en què es 
requereix una millor 
comunicació entre el 
personal de l’organització. 

57 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/12/15 Aprovar la llista definitiva 
d’admesos i d’exclosos del 
concurs de mèrits, d’una 
plaça d’enginyer/a tècnic/a, 
enquadrada a l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe 
Tècnics Mitjans, categoria 
tècnics de grau mitjà (grup 
A2), per cobrir una vacant 
temporal de la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament 
de la Garriga amb 
nomenament d’interinatge i 
fins que el titular de la 
plaça es reincorpori. 
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58 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  18/12/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar, de 
conformitat amb l’article 
138.3 en relació amb 
l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a la Sra. 
Marta Colomé i Camon, el 
contracte menor de serveis 
d’assessorament del 
Projecte Encaixa: Procés de 
selecció per competències, 
per un import de 3.360 
euros, sense IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

59 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  18/12/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar, de 
conformitat amb l’article 
138.3 en relació amb 
l’article 111 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a l’empresa 
MALHIVERN, SCP, el 
contracte menor de servei 
de suport de dinamització i 
promoció comercial de la 
campanya de Nadal, edició 
de Les Bicoques de la 
Garriga 2015, per un 
import de 3.305,78 euros i 
694,21 euros d’IVA, atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

60 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/12/15 Abonar al senyor MSP, 
tècnic assessor de Serveis 
Territorials (grup A2), per 
desenvolupar la totalitat de 
les tasques de secretari 
accidental del dia 3 d’agost 
fins al 27 d’agost de 2015 
(ambdós inclosos), la 
quantitat diferencial de 
1.037,70€. 
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61 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

18/12/15 Autoritzar a l’Associació 
de Joves Assemblearis del 
poble “La Bordalla” l’ús de 
l’Auditori de l’EMM, el dia 
20 de febrer de 2016, en 
horari de 11.00 a 14.00 h., 
per una representació 
teatral a càrrec del grup 
d’actors i actrius de teatre 
de gènere. 

62 Serveis a les 
persones 

Esports  21/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar l’adhesió al nou 
Protocol general de 
col·laboració amb els ens 
locals de la província de 
Barcelona per establir les 
línies generals i les 
obligacions que regularan 
els servei de préstec de 
material esportiu i recreatiu 
d’Esports de la Diputació 
de Barcelona. 

63 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 21/12/15 Restar assabentats de 
l’assistència del personal 
municipal al curs de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents de 
locomoció.  

64 Identitat Ensenyament  21/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar de baixa l’import de 
120,00€, corresponent al 
rebut del tercer trimestre 
del curs d’Anglès 
Intermediate 2014/15 de 
l’EME de l’alumne citada 
al decret . 

65 Identitat Ensenyament  21/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la liquidació de 
quotes inicials de desembre 
del curs 2015/16 de 
l’EMAD, per un import 
total de 89,38 €; 

66 Alcaldia Secretaria  21/12/15 Desestimar el recurs de 
reposició interposat per la 
Sra. MJZP en representació 
de la Sra. HPP representant 
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legal de King Mobiliari, 
SL, en data 11 de 
novembre de 2015, contra 
la notificació de la 
resolució d’Alcaldia, de 
data 23 d’octubre de 2015, 
mitjançant la qual es 
desestimava la reclamació 
per la responsabilitat 
patrimonial d’aquest 
Ajuntament, en relació amb 
els danys soferts pel 
vehicle dels reclamants, a 
causa del trencament d’una 
estructura decorativa de 
Nadal, quan estava 
estacionat a la carretera 
Nova, davant el número 15. 

67 Alcaldia Secretaria  21/12/15 Nomenar vicesecretària 
accidental de l’Ajuntament 
de la Garriga la Sra. Dulce 
Troyano Crespo, durant els 
dies del 4 al 10 de gener 
ambdós inclosos en 
considerar-se persona 
suficientment capacitada 
per desenvolupar aquest 
càrrec. 

68 Hisenda 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  22/12/15 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de 
subministrament mitjançant 
rènting d’un cotxe per la 
policia local de la Garriga. 
a l’empresa TRANSTEL, 
SA per un import de 
38.784 euros i 7.781,76 
euros d’IVA, sumant 
46.565,76 euros. 

69 Identitat Ensenyament  22/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol Municipal 
Les Caliues, durant el curs 
2015/16 a l’alumne/a 
JASM. 

70 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  22/12/15 Incoar l’expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives, fins al 



 

p.o. 27/01/2016 
 

20

compliment del què ordena 
la ordre d’execució d’obres 
de conservació, 
rehabilitació o millora 
núm.013/2015 en relació a 
la neteja del solar del carrer 
Calàbria 8-10. 

71 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

22/12/15 Concedir autorització a la a 
l’IES Vil·la Romana per 
instal· lar una parada per 
vendre calendaris d’una 
ONG i galetes de mantega 
d’elaboració pròpia, el 
dissabte 2 de gener del 
2016, al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, per tal de recaptar 
fons per una sortida que 
farà a Madrid. 

72 Identitat Cultura  23/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
establir que el termini 
d’instal·lació i posada en 
funcionament de les 
màquines de climatització 
del teatre municipal el 
Patronat de la Garriga, es 
posposi i s’executi entre els 
dies 10 i 30 de gener de 
2016, d’acord amb les 
necessitats exposades a 
l’informe de l’àrea de 
Cultura d’aquest 
Ajuntament, emès en data 
22 de desembre de 2015. 

73 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  23/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 
del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a Cristalleries 
i Aluminis Centelles, el 
contracte menor de la 
renovació de finestres 
d’una antiga casa de 
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mestres per adequar-la a 
habitatge social a  La 
Garriga, per un import de 
3.530,56 euros i 741,42 
euros d’ IVA,), atès el 
pressupost que consta en 
l’expedient. 

74 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Contractació  23/12/15 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
adjudicar, de conformitat 
amb l’article 138.3 en 
relació amb l’article 111 
del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del 
sector públic, a Electricitat 
Boquet S.L., de Mataró,  
Barcelona el contracte 
menor de la renovació de  
les instal·lacions d’una 
antiga casa de mestres per 
adequar-la a habitatge 
social a  La Garriga, per un 
import de 6.700,76 euros i 
1.407,15 euros d’ IVA,), 
atès el pressupost que 
consta en l’expedient. 

75 Alcaldia Secretaria  24/12/15 Desestimar les al· legacions 
presentades per la Sra. LlB 
en “representació” de la 
Sra. MB, contra la 
notificació de la proposta 
de resolució corresponent a 
l‘expedient Ref: 
Procediment  Sancionador 
S.S 7/2015, incoat  per 
alteració de l’ordre i la 
tranquil·litat pública amb 
sorolls i imposar una 
sanció de 100€. 

76 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

28/12/15 Autoritzar al club handbol 
la Garriga a celebrar la el 
7è Torneig de Reis de 
handbol el proper 
diumenge 3 de gener de 
2016 al poliesportiu de Can 
Noguera des de les 7.00 
fins a les 21.00h i cedir 30 
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taules amb els seus 
respectius bancs. 

77 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  28/12/15 Avocar puntualment la 
competència i aprovar una 
nova pròrroga del contracte 
de servei de neteja de les 
dependències municipals 
de la Garriga, amb el 
licitador Garbet, Neteja i 
Manteniment, EI, SCCL, 
per un termini excepcional 
de dos mesos, des de l´1 de 
gener de 2016 fins el 29 de 
febrer de 2016. 

78 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  28/12/15 Iniciar el procediment 
d’adjudicació del contracte 
d’obres consistents en la 
“Repavimentació de 
diversos vials del 
municipi“  degut a la 
necessitat de mantenir els 
vials en perfecte estat de 
conservació mitjançant 
procediment obert, oferta 
econòmicament més 
avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació. 

79 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 
delegació 

30/12/15 Restar assabentats de 
l’assistència del personal 
municipal al curs de 
formació detallats al decret 
i aprovar les despeses 
corresponents de 
locomoció. 

80 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  30/12/15 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu i de personal 
corresponents al dia 30 de 
desembre per un import 
total de 529.666,77 euros. 

81 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Hisenda  31/12/15 Admetre a tràmit la 
sol·licitud presentada per el 
senyor AAM i la senyora 
IBG, i iniciar expedient de 
reintegrament de l’ajut de 
1.738,02€ i 1.638,2€ 
corresponent al 100% del 
cost de la plusvàlua, 
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aprovat per acord 28 de la 
Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de la Garriga 
de 24 de març de 2014. 

82 Alcaldia Secretaria  31/12/15 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada pel 
Sr. BTM, en representació 
pròpia, i iniciar expedient 
per a determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar el 
sol·licitant com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en el seu 
vehicle el dia 25 de 
novembre de 2015, en 
topar amb la vorada del 
pont de la carretera de 
l’Ametlla. 

83 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 31/12/15 Avocar la competència i 
nomenar funcionari interí 
de la plaça d’enginyer 
tècnic (grup A2-18), per 
substitució de la titular de 
la plaça, amb efectes a 
partir del dia 11 de gener 
de 2016, al senyor JRM 
amb una jornada de 
37,5h/setmanals (100%) i 
fins que s’incorpori la 
titular de la plaça. 

84 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupament 
econòmic 

Contractació  4/1/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa EXTERNALIA 
OBJECT SL qui ha 
presentat l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa i ha estat 
proposada per la Mesa de 
contractació com a 
adjudicatària del contracte 
de serveis de neteja de les 
dependències municipals 
de l’ajuntament de La 
Garriga perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la capacitat i solvència 
establerta en la part 
expositiva de la present 
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resolució. 
85 Alcaldia Serveis 

interns/RH 
 4/1/16 Fer pública la data, lloc i 

hora de les proves 
selectives, llista provisional 
d’aspirants admesos i 
exclosos, i el nomenament 
dels membres del Tribunal 
Qualificador de la 
convocatòria pel 
procediment concurs de 
mèrits, d’una plaça 
d’educador/a social (grup 
A2), per cobrir una vacant 
temporal de la Plantilla de 
Personal de l’Ajuntament 
de la Garriga. 

86 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/1/16 Concedir a la senyora 
AMV, personal laboral 
temporal d’una plaça de 
tècnic/a auxiliar de 
Biblioteca, una excedència 
voluntària per a tenir cura 
de la seva filla amb reserva 
de lloc de treball, per un 
termini de 6 mesos 
prorrogables, amb efectes a 
partir del dia 13/01/2016 i 
fins el 12/06/2016 i ampliar 
la jornada de la Sra. 
MAPM, tècnica auxiliar de 
Biblioteca (C1-14) del 60% 
actual al 100% de jornada 
laboral a partir del dia 11 
de gener de 2016 i fins que 
la senyora AMV torni de la 
seva excedència 

87 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/1/16 Avocar la competència  i 
incrementar  la jornada de 
la Sra. MGV Mestre de 
Taller (C1) del 50% actual  
al 66,24% de jornada 
laboral a partir del dia 4 de 
gener de 2016 i fins al dia 
31 de maig de 2016. 

88 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 5/1/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. JAGD de 
l’habitatge situat al passeig 
Dr. Vich, 1 per no haver 
acreditat el requisit de la 
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residència habitual en 
aquest domicili. 

89 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 5/1/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. XFM de 
l’habitatge situat al carrer 
Alzines, 13 per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

90 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 5/1/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. OPH, de 
l’habitatge situat al carrer 
Galceran de Rosanes, 2, 
escala A 3r 5a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

91 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 5/1/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró municipal 
d’habitants al Sr. ALR de 
l’habitatge situat al carrer 
Impremta, 64 3r 4a per no 
haver acreditat el requisit 
de la residència habitual en 
aquest domicili. 

92 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

11/1/16 Autoritzar a l’Associació 
esportiva la mitja perquè la 
30ª edició de la mitja 
marató passi pel terme 
municipal de la Garriga el 
proper diumenge 7 de 
febrer de 2016, a 
senyalitzar el circuit i 
marcar els punts 
quilomètrics i penjar 
pancartes senyalitzadores i 
de meta volant. 

93 Alcaldia Secretaria  11/1/16 Pagament a justificar per 
import de 50€ per a fer 
front a les despeses 
derivades del correu 
internacional del Jutjat de 
Pau. 

94 Alcaldia Secretaria  11/1/16 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats, la reclamació 
formulada pel Sr. CAR, 
mitjançant el qual presenta 
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reclamació d’indemnització 
per responsabilitat 
patrimonial d’aquest 
Ajuntament en relació amb 
els perjudicis ocasionats 
com a conseqüència dels 
danys soferts en el seu 
vehicle, el dia 16 de 
setembre de 2015, en topar 
amb un forat a la calçada 
del passatge Forn per no 
resultar acreditada la 
legitimació activa del 
reclamant i per no existir 
una relació de causalitat 
entre el funcionament dels 
serveis de la Corporació i 
l’accident, element 
necessari perquè entri en 
funcionament l’institut de 
la responsabilitat 
patrimonial de 
l’Administració. 

95 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  11/1/16 Iniciar l’expedient per 
exigir a la titular de 
l’immoble situat al carrer 
Passeig, núms.21 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, i 
prendre les mesures 
necessàries per evitar-hi la 
presència de plaga de 
rosegadors, que ha estat 
motiu de queixes per part 
dels veïns. 

96 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  11/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
donar compte de la 
llicència d’ocupació de via 
pública al Sr. MEPM per la 
instal· lació d’una punt 
estàtic de venda de globus 
de 2m2 al carrer Centre, a 
l’alçada de la plaça de Can 
Dachs, els dies del 
Campament Reial, 2, 3 i 4 
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de gener del 2016 i aprovar 
la liquidació corresponent.  

97 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’escola Sant 
Lluís Gonçaga a fer ús del 
camp municipal d’esports 
tots els dijous des del 14 de 
gener fins el 17 de març de 
2016, en horari de 15.00 a 
17.00h, per realitzar-hi 
l’educació física amb els 
alumnes de 3r d’ESO. 

98 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’Associació 
Rondalla Puiggraciós l’ús 
de l’Auditori de l’EMM, el 
dia 15 de gener de 2016, en 
horari de 21:30 a 23:30 h., 
per fer un assaig puntual de 
la Rondalla. 

99 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’escola Sant 
Lluís Gonçaga a fer ús de 
la pista poliesportiva 
número 2 tots els dimarts 
dels mesos d’abril i maig 
de 2016, en horari de 15.00 
a 17.00h, per realitzar-hi 
l’educació física amb els 
alumnes de 1r d’ESO, 
exceptuant els dies de 
pluja, en què tindrà 
prioritat l’escola Giroi en 
l’ús de la pista. 

100 Identitat Ensenyament Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’Associació 
Tres Tombs de la Garriga 
l’ús de l’Auditori de 
l’EMM, el dia 17 de gener 
de 2016, en horari de 18.00 
a 21.00 h., per celebrar un 
concert per els socis de 
l’Associació. 

101 Serveis a les 
persones 

Esports Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’escola Sant 
Lluís Gonçaga a fer ús del 
camp municipal d’esports i 
el poliesportiu i la pista 
poliesportiva de Can 
Noguera el dimarts 26 de 
gener de 2016, de 9.30 a 
13.00h.  

102 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

12/1/16 Concedir autorització a 
l’associació Progat La 
Garriga, entitat sense ànim 
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de lucre, per instal· lar una 
parada informativa a la 
zona del mercat setmanal el 
primer dissabte de cada 
mes de l’any 2016, 
concretament els dies 2 de 
gener, 6 de febrer, 5 de 
març, 2 d’abril, 7 de maig, 
4 de juny, 2 de juliol, 6 
d’agost, 3 de setembre, 1 
d’octubre, 5 de novembre i 
3 de desembre del 2016, 
per tal de recaptar fons per 
a les activitats pròpies de 
l’entitat 

103 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

12/1/16 Autoritzar a l’Associació 
Tres Tombs de la Garriga 
per realitzar la tradicional 
benedicció d’animals 
domèstics de la festivitat de 
Sant Antoni Abat, el 
diumenge 17 de gener del 
2016, a les 12h, a la plaça 
de l’Església. 

104 Alcaldia Secretaria  13/1/16 Aprovar la relació de locals 
oficials i llocs públics 
reservats per a la realització 
gratuïta d’actes de la 
campanya electoral de les 
eleccions Agràries del dia 
28 de febrer de 2016. 

105 Identitat Ensenyament  13/1/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
relació cobratòria dels 
rebuts corresponents al mes 
de gener del curs 2015/16 
de l’EMM “Josep 
Aymerich”, de 364 valors, 
per un import de 21.151,60 
euros, corresponent al 
concepte pressupostari 
Estudis reglats i, 408,75 
euros, corresponent al 
concepte pressupostari  
“EMM Monogràfics 
mensuals. 

106 Hisenda, 
Promoció i 
Desenvolupamen
t econòmic 

Hisenda   13/1/16 Aprovar el pagament de 
157.776,86 € a 
l’Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació de 
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la Garriga de forma 
fraccionada, per l’exercici 
2016 amb pagaments 
mensuals de 13.148,07 €. 

107 Serveis a les 
persones 

Acció social  13/1/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos 
d’octubre, novembre i 
desembre de 2015 del 
Servei de Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 3.265,93 €. 

108 Identitat Ensenyament  13/1/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de gener 
de 2016 de l’EMAD, 
8.111,23€, de l’Escoleta del 
teatre, 1.125,00€ i de 
l’EME, 2.488,00€. 

109 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 14/1/16 Deixar sense efectes la 
Comissió de Serveis 
aprovada per Resolució de 
l’Alcaldia de 13/04/2015 
amb l’Ajuntament de Canet 
de Mar a partir del dia 
31/01/2016,  i acordar una 
nova Comissió de Serveis, 
sense solució de 
continuïtat, del funcionari 
de carrera d’aquest 
Ajuntament, senyor LDPR, 
de l’Escala 
d’Administració Especial, 
Subescala Serveis 
Especials, Classes Policia 
Local, categoria Agent, 
grup C1, per a prestar els 
seus serveis a l’Ajuntament 
de Mataró, d’acord amb la 
normativa vigent, amb 
efectes del dia 1/02/2016 i 
fins el dia 31/01/2018, amb 
reserva de lloc de treball 
que actualment ocupa a 
l’Ajuntament de la Garriga. 

110 Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 
delegació 

15/1/16 Concedir autorització a 
l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu per instal· lar una 
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parada solidària al carrer 
Centre, a l’alçada de la 
plaça de Can Dachs, el 
diumenge 14 de febrer del 
2016, per tal de recaptar 
fons per a les activitats 
pròpies d’aquesta entitat. 

111 Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme   18/1/16 Concedir al contractista 
SERXAR, SAU, el termini 
de 2 mesos per que, seguint 
les instruccions facilitades 
per l´Arquitecta Tècnica 
Municipal en el seu 
informe de data 15 de 
gener de 2016 procedeixi a 
reparar les deficiències 
observades en l’obra 
d’Urbanització del Passeig 
Vilanova. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 4 de 
desembre de 2015 al dia 15 
de gener de 2016. 

 
 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  14/12/15 50. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la 

Garriga i Càrites la Garriga per a la compra d’aliments, roba i 
altres articles de primera necessitat. 

J.G.L. de  11/01/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple 

 

INTERVENCIONS 

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

Tenim dubtes sobre els números 8, 25, 29, 30 i 31. També dir que hi ha un salt a les 

pàgines. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 En la manera com ho van rebre?. 

 

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

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

Nosaltres volem explicacions del número 10, creiem que ja han actuat perquè ho han 

tirat a terra, és la construcció de la carretera de l’Ametlla. 

Els que diu la Sra. Dachs, 57, 58 i 59 . El 57 està tallat i el 58 i 59 no apareixen. Suposo 

que s’ha extraviat alguna pàgina.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ens demana explicacions també del 58, 59 i 60 ? 

 

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

No, és només dir que estan tallats i volem saber de què tracten.  

Sobre el 68 voldria saber quina mena de cotxe és el que es compra doncs ens ha semblat 

que el preu del rènting era força alt.  

El número 70 que fa referència a una finca que creiem és conflictiva i reiterativa i volem 

saber com està la qüestió perquè sembla que “llueve sobre mojado”. 

 

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

 Intentaré no repertir-me, perquè abans podia guixar i ara no. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Es veu que si es pot guixar, però ara mateix no li sé explicar i no pateixi si es repeteix, 

ja els tinc anotats.  

 

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

El número 19, que és  l’arxiu d’un expedient de denúncia per sorolls al carrer Llerona, 

voldria saber com ha acabat. 

El número 22 en què es diu que compareixem com a acusació popular en el cas de 

violència de gènere, voldria saber com està aquest tema.  

El número 28, no sé si l’han dit, en què s’aprova el tema de l’enllumenat públic i voldria 

saber on s’actua. 

Els números 29, 30 i 31 que ja els han dit. El  40 que té un error de forma. Posa 3.193 

punt 11 i suposo que és una coma. El 43 en què ens posen una reclamació per una 

topada amb un triangle de publicitat electoral i voldria saber on estava situat aquest 

triangle perquè un vehicle pogués xocar.  
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El número 49 sobre el tema del projecte C-17, es rescindeix el contracte de la 

treballadora i voldria saber de quin ajuntament depèn ara, al ser un projecte 

mancomunat. 

El número 59 que ja l’han comentat, el  75 per saber exactament què es reclama, perquè 

hi ha una persona a la que se li ha posat una denúncia per sorolls i voldria saber com 

està aquest tema.  

Sobre el 78, no sé  si hauria d’haver-hi l’import  del contracte, i si ens poden informar 

del mateix. Finalment el 111.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Els números 8, 9, 13, i el 51. 

 

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

Segur que m’he perdut en algun moment i com sempre em toca l’últim espero no 

repetir-ne gaires. El 29, 30 i 31 que s’havien comentat però voldria fer l’aclariment que 

es tracta que s’han desestimat les al·legacions.... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Ja ho explicarem. 

 

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

La meva pregunta concreta era que em semblava que si això ho havíem decidit a la 

Junta de Govern, potser havia d’haver tornat a la Junta de Govern.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No necessàriament perquè es pot fer per decret. Però després el senyor secretari ens pot 

informar. 

 

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

 D’acord. També el 111 que crec ja s’ha demanat  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El número 8 correspon a la compra d’una furgoneta per la brigada. Es va decidir que 

amb part del romanent de tresoreria de l’exercici passat, del 2015, es renovaria la 
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furgoneta, el camionet i el camió pluma de la brigada  municipal i aquesta és la compra 

d’una furgoneta wolkswagen, que és la primera de les compres. No és nova, és de 

segona mà i per aquest motiu veuran que la matrícula és GKP. Estava a bon preu  i en 

bones condicions per tal de poder-la comprar per la brigada.  

El 9 correspon al fet que la persona que fins ara estava treballant de delineant a 

l’ajuntament ha demanat una excedència per motius de conciliació de la  vida familiar. 

Ha hagut d’anar-se’n a viure fora del país. Se n’ha anat a viure a l’estranger i per tant se 

l’ha hagut de substituir. Des de serveis territorials se’ns va comentar que en aquest 

moment s’estava treballant en la redacció de diversos projectes i que per tant era urgent 

i necessari poder fer aquesta substitució i tenint en compte que ja hi va haver una 

persona fent practiques en aquesta casa, l’any 2009, precisament de tasques de 

delineant, se la va trucar per saber si tenia disponibilitat per poder venir, perquè se la 

coneixia i teníem bons informes d’ella i va dir que si. El que fem en aquest decret és 

nomenar funcionària interina a aquesta persona per cobrir l’excés de tasques per un 

termini de 6 mesos i a partir d’aquí ja es podrà fer el procediment normal però ara calia 

fer una contractació d’urgència.   

El número 10 no fa referència a la finca que s’ha enderrocat sinó a la que s’ha cremat. 

La finca que va patir un incendi a final d’any i el que estem fent és iniciar un expedient 

demanant a l’entitat bancària propietària d’aquesta finca que compleixi amb la seva 

obligació de mantenir els terrenys, les  construccions i les instal·lacions en condicions 

de seguretat, salubritat i ornament, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics i la 

normativa. El que es fa és ordenar a aquesta entitat bancària que es faci càrrec del 

manteniment d’aquesta finca. 

El número 13 és la reclamació d’una veïna que va caure a plaça del Silenci  i demanava 

responsabilitat patrimonial per la seva caiguda a l’ajuntament de la Garriga. Per part 

dels serveis jurídics de la casa s’ha desestimat en base a totes les consideracions que 

s’han presentat i un cop avaluats els fets. Es donen les eines jurídiques per tal que 

aquesta persona si vol fer algun tipus de recurs ho pugui fer. 

El 19 fa referència a un expedient per sorolls en un hostal situat al carrer Llerona però 

aquest hostal va deixar fa mesos de fer aquesta activitat, es va vendre la casa i ja no es 

fa aquesta activitat per tant s’arxiva l’expedient.  

Sobre el número 22 com ja saben és un cas de violència de gènere en què una veïna de 

la Garriga va resultar assassinada pel seu marit. Des de l’ajuntament varem decidir 

comparèixer com a acusació particular i el que es fa amb aquest decret és autoritzar 
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aquesta compareixença en forma d’acusació particular en aquest procediment per 

violència masclista amb resultat de mort. Designar els lletrats que son lletrats de lo 

penal i per tant no ho fem amb lletrats propis de la casa sinó que hem contractat un bufet 

d’advocats que es dediquen a aquests temes penals, així com una procuradora dels 

tribunals per tal de dur a terme aquesta tasca. Val a dir i aprofito per dir-ho ara, (ho 

anàvem a explicar al final del ple), que ens han acceptat ser acusació particular, no ens 

han posat cap tipus de contradicció en aquest fet i per tant seguim endavant amb aquest 

procediment. 

Referent al 25, sovint es fa “repassada “ del padró municipal. Si veiem que hi ha 

persones que ni acrediten ni estan ja al municipi, es donen de baixa del padró. Es va 

regularitzant el padró a mida que es va repassant. Es va fent sovint i si es van fixar 

l’altre dia va sortir una noticia a la premsa que deia que el municipi de la Garriga havia 

perdut habitants. Que per primera vegada des de l’any 14 sortia que havia hagut una 

disminució d’habitants quan la realitat és que hi ha un creixement sostingut d’uns 150 

habitants l’any. El que passa és que una cosa és el creixement i l’altra és el padró i a 

molts municipis aquesta tasca de desempadronar aquelles persones que fa molt temps 

que no poden acreditar la seva residència al municipi, no ho fan. Nosaltres ho anem fent 

amb regularitat. 

El contracte de modernització de l’enllumenat públic de la Garriga (número 28) , si 

volen el que jo puc fer és posar a la seva disposició el plànol. És una actuació d’uns 

300.000 € de cost. Partíem d’una quantitat més elevada, però al final l’adjudicació ha 

estat per 300.000€ . És bastant global a tot el municipi, agafa totes les lluminàries que 

no estan amb tecnologia LED, de baix consum, etc, etc.,  Per exemple al Passeig no 

canviarem els fanals però canviarem les bombetes, per tal que siguin de baix consum. El 

mateix farem a diferents llocs del municipi. És una actuació molt amplia i en alguns 

carrers en concret  caldrà obra civil , ara recordo de memòria el carrer Sancho Marraco i 

alguns carrers paral·lels al Passeig  en els que cal obra civil però en altres casos no. Si 

els sembla un dia podem mirar el plànol perquè és una actuació molt amplia.  

Els números 29, 30 i 31 són 3 desestimacions de beques de llibres. Les bases 

reguladores de l’atorgament d’aquestes subvencions per a l’adquisició de llibres i 

material escolar diuen que has de tenir dos punts per poder accedir a la beca. Es puntua 

amb uns criteris que diuen els plecs per poder assolir aquests dos punts i tenir dret a la 

beca. En el primer cas la família en concret era una família nombrosa i per tant tenia un 

punt, però no assolia cap més puntuació i per tant quedava fora dels criteris que des de 
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serveis socials s’havien definit per atorgar aquestes beques. En el segon cas també es 

tractava d’una família que també tenia un punt per ser família nombrosa però tampoc no 

complia cap altra requisit que li donés punts per obtenir aquesta beca. En el tercer cas la 

puntuació era de zero  punts. Aquests són els motius. El fet que no hagi anat per junta de 

govern deu ser perquè calia resoldre i així era més ràpid. 

 

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

Tenim uns terminis per resoldre i a vegades no es pot esperar 15 dies fins la propera 

junta i per tant s’ha d’abocar la competència. A principi de la legislatura l’alcaldia 

delega les competències i en casos puntuals l’alcaldia aboca la competència per 

justificar acords que s’han de prendre. En aquesta cas era per contestar dins el termini. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Bé doncs és això, a principi de la legislatura l’alcalde/ssa  deleguen a la Junta de Govern 

certes competències, però que en realitat són de l’alcalde i puntualment, en moments 

concrets, quan hi ha procediments que no poden esperar es fa un decret i  es recuperen 

temporalment aquestes competències.  

El 40 és un decret per pagar als presidents de mesa i a la resta de vocals la quantitat que 

l’Estat diu que s’ha de pagar. 

 

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

 Sobre aquest tema jo només he dit que hi havia un error, un punt en lloc d’una coma.  

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 D’acord.  

Al 43 es resol una petició d’indemnització per part d’una ciutadana per danys i 

perjudicis patits en el seu vehicle el dia 3 de desembre en topar amb un plafó de 

propaganda electoral situat al carrer de Can Noguera. S’ha admès a tràmit aquesta 

reclamació i s’inicia l’expedient per determinar-ne la responsabilitat . No hem dit que 

s’accepti, senzillament es diu que té dret a fer el tràmit. A partir d’aquí es resoldrà com 

es consideri que s’ha de resoldre. Desconec com un vehicle pot topar amb un plafó 

electoral quan aquests es troben a la vorera , en tot cas esperarem a què els fets que 

exposa la ciutadana ens puguin aclarir el que va passar. 

El 49 és sobre el programa C-17 en el que es liquida l’anterior contracte a la persona 



 

p.o. 27/01/2016 
 

36

que havia gestionat el programa C-17, que és una treballadora de la casa i se li renova 

novament, d’acord al conveni amb tots els ajuntaments que en formem part. 

L’ajuntament que  se’n fa càrrec  i que tindrà “centralitzat” el servei C-17, segueix sent 

l’ajuntament de la Garriga. Ha estat l’ajuntament qui s’ha posicionat per seguir prestant 

aquest servei des del nostre municipi a la resta de municipis. Nosaltres volíem que 

aquest  programa continués, creiem que és molt interessant i molt important el treball 

que s’està duent a terme des de C-17 i diguem que aquí finalitza una etapa i en 

comencem una altra amb el nou conveni. Tot segueix amb les mateixes condicions, el 

mateix cost per cada un dels ajuntaments, etc.  

El 51 sobre una teulada que està en mal estat i que no arreglen i per tant el que es fa és 

incoar un expedient per a la imposició d’una multa fins que el propietari compleixi 

l’ordre que se li dona de reparament d’aquesta teulada.  

El 58, és l’adjudicació d’un contracte menor del projecte “Encaixa”. El que es fa és 

donar un contracte menor a una empresa d’assessorament pel projecte “Encaixa” que és 

un projecte de selecció per competències que fem des de l’ajuntament. Calia aquest 

suport extern i per tant s’aprova aquesta despesa per dur a terme l’adjudicació d’aquest 

contracte. Si volen més informació d’aquest projecte ens comprometem a sol·licitar a 

l’àrea del servei local d’ocupació més informació del projecte en concret.  

El número 59 és un contracte menor, que es fa cada any, de suport, de dinamització i 

promoció comercial a la campanya de Nadal amb l’edició de “Les bicoques de la 

Garriga” amb l’editorial Malhivern. 

El 68 és el rènting d’un vehicle policial i els he de dir que aquest procediment queda 

anul· lat perquè el preu és molt elevat. El rènting dels vehicles de la policia surten molt 

cars i en aquests moments en què ens trobem, amb un ajuntament sanejat, tenim 

capacitat de compra, surt més econòmic comprar un vehicle que utilitzar aquest sistema. 

Estem valorant la possibilitat de deixar de fer rènting i comprar un vehicle. Cal dir que 

aquí estàvem parlant d’un vehicle tipus tot camí, un vehicle econòmic , no de cap 

vehicle de luxe, ni molt menys. Un vehicle que al mercat és molt econòmic i que 

desprès, òbviament, s’ha d’equipar com a vehicle policial, però que en cap cas l’import 

és tant elevat com aquest rènting i per tant estem estudiant altres vies per solucionar el 

canvi del vehicle. 

 

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

 En aquest cas perquè està al despatx d’ofici si el tema està aturat?.  
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Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Perquè ha estat a posteriori. 

El número 70, fa referència al carrer Calàbria, 8-10 , seguim demanant que arrenquin la 

vegetació, desbrossada i aplicació del tractament per impedir el rebrot de males herbes a 

l’interior del solar, que desmuntin la tanca d’obra existent i que delimita el solar amb el 

carrer Calàbria, que aixequin una paret d’obra de 2 metres d’alçada que sigui totalment 

opaca amb un acabat arrebossat  i pintat per la cara que dóna a la via pública. Ja no 

acceptem més l’estat d’aquest solar tal i com el tenen i si ells no actuen, actuarem des de 

l’ajuntament i després els presentarem la factura amb tots els recàrrecs corresponents.  

El 75, és una infracció de l’alteració i la tranquil· litat pública amb sorolls i en aquest 

decret es desestimen les al·legacions que es  van presentar per part de la persona 

interessada. Es consideren provats els fets d’alteració de la tranquil·litat pública amb 

sorolls,  i es declara responsable a la senyora en qüestió i se l’imposa una multa de 

100€, que és el que diu l’ordenança. 

 

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

I per què posa representació entre cometes?. És a dir, ens creiem o no ens creiem que hi 

havia representació? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Perquè era la mare qui  representava a la filla. Venia la mare a parlar en nom de la filla. 

No és una representació legal en nom d’un advocat. 

 

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

 I la filla no és  menor d’edat. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

 Exacte i la filla no és menor d’edat, per aquest motiu la paraula està entre cometes. 

El 78 demanaven l’import que destinarem a pavimentació de carrers. Recordaran que a 

la darrera junta de govern del desembre es va acordar que del romanent de tresoreria 

que podíem destinar  a inversions financerament sostenibles, (uns 200.000 euros), 

185.000 € els destinaríem a la pavimentació de carrers i els 15.000 € restants anaven 

destinats a eixugar deute que és el que en teoria s’ha de fer amb el romanent si no 
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s’aplica a inversions financerament sostenibles. Amb aquests 185.000€ s’asfaltaran 

carrers com, parlo de memòria, el carrer Rupit, el carrer Cardedeu, avinguda de la 

Generalitat, alguns passatges  com el passatge Bertí, el carrer de Camp Cirés, carrer 

Manel Raspall (aquí hi ha una actuació important tenint en compte que forma part de 

l’illa Raspall i que hi ha aquell tram de vorera que cal respectar, etc.). 

El 111 fa referència a que un cop fetes les obres, en el seu dia, en el 2015, de la 

urbanització del passeig Vilanova, han aparegut algunes mancances o defectes, per 

temes de l’arbrat o altres,  i el que es fa ara és concedir al contractista 2 mesos  per tal 

que seguint les instruccions facilitades per l’arquitecta tècnica municipal, en un informe 

que ha fet ara al mes de gener, procedeixi a reparar aquestes deficiències que s’han 

observat. Se li notifica advertint-lo que si no duu a terme aquesta reparació es procedirà 

a fer l’obra per part de l’ajuntament i es confiscarà la garantia definitiva que ell va 

dipositar abans de començar l’obra i que encara està en possessió de l’ajuntament. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

 

 

3. Declarar deserta la licitació per la contractació dels serveis de manteniment i neteja del 

verd urbà de la Garriga, contracte reservat a centres especials de treball 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- En data 28 d’octubre de 2015 el Ple de la corporació va acordar l’inici de l’expedient de 

licitació per la contractació del servei de manteniment i neteja del verd urbà de la Garriga, 

contracte reservat a centres especials de treball. 

 

II.- En data 27 d’octubre de 2015 es va emetre informe de fiscalització per part de la 

intervenció, i es va realitzar assentament en el llibre de diari de comptabilitat pressupostaria del 

document comptable d’Autorització de despesa  per un import de 1.273.228,60 euros, amb 

número d’operació 220159000037. 
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III- En data 9 de novembre es va publicar al BOPB i al perfil del contractant, l’anunci de 

licitació, finalitzant el termini per presentar oferta en data 30 de novembre de 2015 

 

IV.- En data 27 de novembre de 2015 el secretari va emetre certificat de les proposicions 

presentades, essent les empreses licitadores; grupo Sifu i Vivers de Bell lloc. 

 

V.- En data 1 i 2 de desembre la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels sobres A i B 

respectivament. 

 

VI.- En data 16 de desembre la tècnica de medi ambient va dictar informe de valoració de les 

propostes presentades en el sobre B, d’aquest se’n desprenia que cap de les dues ofertes no va 

superar el llindar mínim establert en la clàusula 17ena dels plecs de clàusules administratives 

particulars per poder continuar en el procediment, i per tant, poder passar a la següent fase de la 

valoració d’ofertes, sobre C oferta econòmica. 

 

VII.- En base a l’informe esmentat, la Mesa de contractació va emetre resolució mitjançant la 

qual s’excloïa de la licitació les ofertes presentades pels licitadors grupo Sifu i Vivers de Bell 

lloc, resolució que va ésser notificada en data 21 de desembre de 2015 a les dues empreses. 

 

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1.- L’article  151.3 segon paràgraf del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) 

segons el qual es pot declarar deserta una licitació quan no existeix cap oferta o proposició 

admissible d’acord amb els criteris que figurin als plecs. 

 

2.- Disposició addicional segona 

 

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

 

ACORD 
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Primer.  Declarar deserta la licitació iniciada en data 28 d’octubre de 2015 per contractar el 

servei de manteniment i neteja del verd urbà de la Garriga, contracte reservat a centres especials 

de treball, per haver estat excloses les empreses licitadores, al no haver superat cap de les dues 

ofertes el llindar mínim de puntuació establert a la clàusula 17 dels plecs de clàusules 

administratives particulars.  

 

Segon. Publicar al BOPB i al perfil del contractant la finalització del procediment. 

 

Tercer. Notificar el present acord a les empreses licitadores. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

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

energia: 

Es deixa deserta la licitació d’aquest contracte perquè s’ha arribat a la certesa que cap 

de les dues empreses que s’han presentat han obtingut prou puntuació per poder tenir el 

mínim requerit en els plecs de la licitació.  

Els faig un breu recordatori: Arrel de la proposta d’inventari de verd urbà, del rec i 

demès s’havien preparat uns plecs de jardineria complets, molt ben detallats, amb molt 

contingut i a partir d’aquests plecs es va preparar la licitació. En el benentès que es 

buscava la màxima professionalització del servei de jardineria pel municipi i al mateix 

temps que aquests plecs els poguessin licitar empreses que fossin centres especials de 

treball.  

Aquests plecs es van publicitar i es van presentar dues empreses que eren centres 

especials de treball. A nivell administratiu es va poder determinar  que les dues 

empreses eren vàlides, demostraven que eren centres especials de treball,. Però en el 

sobre tècnic, aquell que valorava totes les aportacions de millora, l’acompliment dels 

requisits tècnics que es demanaven en els plecs i que es corresponien amb la realitat 

d’un municipi com el nostre, cap de les dues empreses aconseguia la puntuació 

suficient. La licitació establia que a la memòria tècnica calia arribar a tenir 42 punts. 

Ens varem trobar que al final de tot el repàs de l’informe que ens van fer els tècnics de 

la casa una de les empreses tenia només 20,06 punts ens trobàvem a un 47% dels 42 

punts que podria arribar a obtenir i l’altra empresa es tenia 22 punts , un 52%. Els plecs 
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deien que qualsevol empresa que arribés a un 60% d’aquests 42 punts, podria 

sobrepassar-ho. Cap de les dues arribava i per tant no ens queda cap altre remei que 

deixar deserta la licitació. A partir d’aquí s’ha d’iniciar  un nou procediment de licitació 

del servei del verd urbà i del manteniment.  

Ja saben vostès, perquè hem estat parlant, que la proposta a partir d’ara és fer una 

modificació d’aquests plecs i fer una licitació separada dels dos conceptes. Tot això ja 

s’ha començat i anirem trobant, en propers plenaris, tots els tràmits corresponents i els 

anirem tenint informats. Queda a la seva consideració. Moltes gràcies.  

 

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

Vista l’explicació i tal com ens van explicar a la Junta de portaveus no tenim res a dir. 

Estem d’acord.   

 

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

Poc més que afegir, només demanar que convoqueu la comissió corresponent el més 

aviat possible com ja varem parlar a la Junta de portaveus perquè ja anem una mica tard. 

Gràcies. 

 

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

Crec que hem perdut una oportunitat. Es van treballar molt bé els plecs entre tots, tant 

per part de l’equip de govern com de l’oposició i hem perdut una oportunitat, més no 

podem fer .  

L’única cosa és que verd va con “d” i en el títol del dictamen  no hi ha la “d”. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Jo amb l’iPad no veig ni les faltes. Amb el paper ho veia però amb l’iPad no veig res. 

Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

No tenim res a dir, votarem a favor. Només que espero tinguem la possibilitat de separar 

els dos serveis i treballar-ho entre tots.  

 

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

Avui el Sr. Valiente ens està recordant a la Sra. Neus Bulbena . Després d’aquesta 
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llicència, dir que com bé deia el Sr. Valiente hem perdut una oportunitat i crec que els 

centres especials de treball de la zona i de la comarca també l’han perdut. A mi aquesta 

situació que vivim no m’agrada, crec que hem fet una aposta forta per tal que hi pogués 

haver un sol contracte, perquè no calgués separar la part que necessita una 

professionalització més tècnica en la jardineria d’aquest municipi de la part més de 

manteniment del verd urbà que era la idea inicial que ens proposava la tècnica externa 

que ha estat ajudant a l’ajuntament . Alguns varem insistir i crec que tots vam arribar a 

l’acord que era la millor opció, que havíem de provar-ho. Crec que hem fet bé i  no ha 

funcionat, és el que hi ha!. Segurament als centres especials de treball en línia generals 

els falta mentalitat d’empresa (també és bo que sigui així). Segurament calia haver 

buscat complicitats, si un no té les capacitats tècniques per assumir-ho. No ha estat així i 

no hem de donar més transcendència al tema i ara hem d’iniciar la història tal i com 

l’havien plantejat la primera vegada, partint el concurs en dos, entenc que serà així i és 

la solució que hi ha. Per tant entenc que tindrem el manteniment del verd urbà restringit 

a centres especials de treball i l’altra part que serà per una altra empresa.  

Per acabar la meva intervenció només voldria demanar que ens plantegem bé quina ha 

de ser la quantia que realment ha d’estar al concurs del manteniment del verd urbà. Vull 

dir (i no ho discuteixo, perquè no recordo la quantia i no sóc capaç de valorar-ho, no sóc 

el tècnic que sap el que és necessari, ni recordo  exactament en què consistia la quantitat 

del concurs anterior), però crec que hem de tenir clar que els centres especials de treball 

fan una feina que va molt més enllà de fer la feina de jardineria. Per tant cal, ja que una 

part , que és la del manteniment del verd urbà continuarà estant en mans d’un centre 

especial de treballa (afortunadament), que amb els recursos que hi hagi, el concurs els 

doti suficientment bé perquè puguin fer la seva feina , perquè puguin disposar de 

psicòlegs, d’educadors socials i de tot allò que cal i que és necessari en un centre 

especial de treball més enllà de fer la feina de jardineria. Només demanar això i si ja ho 

contemplaven, perfecte , el cas és que ho valoreu correctament i que decidiu la quantia 

que tocaria.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. De fet cal dir que si inicialment haguéssim  fet cas dels plecs que se’ns 

havien redactat probablement no aniríem tard, com ens ha dit el Sr. Guillén que anem, 

però nosaltres varem considerar que calia fer aquesta aposta, que calia arriscar, calia 

provar-ho i mirar de donar tot el contracte del verd urbà a un mateix centre, que en 
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aquest cas fos un centre especial de treball. Per aquest motiu a nosaltres el fet d’anar 

tard, però haver-ho intentat no ens fa sentir especialment malament sinó tot el contrari. 

S’ha intentat i ara reiniciem el procés reconsiderant aquestes dues parts diferents 

d’aquest servei. Penso que en aquest cas ha estat interessant anar tard però haver-ho 

provat. Malauradament no ha sortit bé però crec que és un primer pas que servirà perquè 

aquestes empreses es plantegin, en altres plecs, en altres concursos d’altres ajuntaments, 

poder presentar la documentació d’altra forma, d’altra manera per poder a poc a poc 

anar assolint aquestes fites d’anar millorant i anar professionalitzant els seus serveis 

perquè també (per què no?) han d’estar capacitats per fer-ho i han de treballar perquè 

això sigui així. Per part nostra seguirem apostant per aquests tipus de centres . 

A veure com recollim la petició del Sr. Molinero en aquesta nova redacció dels plecs. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

4. Adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria/Contractació  

 

ANTECEDENTS 

 

I.- En data 30 setembre 2015, el Plenari municipal de l’Ajuntament va acordar l’inici de 

l’expedient de licitació per la contractació del servei de neteja de les dependències municipals 

de l’Ajuntament de la Garriga 

 

II.- En data 7 d’octubre es va publicar anunci de licitació al DOUE, publicant-se en data 8, 9, i 

19 d’octubre al perfil del contractant, BOE i BOPB respectivament. 

III.- El termini per presentar les ofertes va finalitzar el dia 26 de novembre de 2015 

 

IV.- En data 1, 2 i 22 de desembre  de 2015 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels 

sobres A, B i C  respectivament. 
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V.- En data 9 de desembre de 2015 es va metre informe tècnic de valoració del sobre B, 

proposant la Mesa de contractació l’exclusió dels licitadors relacionats seguidament per no 

haver assolit la puntuació mínima establerta en els plecs de clàusules administratives particulars; 

Brocoli SL, Multi Anau SL, Garbet neteja i manteniment EI SCCL, Pulit SA, Garbialdi SA, 

Cespa compañía española de servicios públicos auxiliares SA i  Acciona Facility Services SA. 

 

VI.- En data 21 de desembre de 2015 es va notificar la resolució d’exclusió de la Mesa de 

contractació als licitadors exclosos i que es detallen en l’apartat precedent, publicant-se també al 

perfil del contractant, amb detall de les puntuacions assolides i que no arribaven al mínim 

establert. Aquesta puntuació assolida per les empreses en el sobre B consta així mateix com 

annex en aquest expedient.. 

 

VII.- En data 22 de desembre en l’acte d’obertura del sobre C, criteris de valoració automàtica, 

la Mesa de contractació va proposar com a adjudicatària a l’empresa Externalia Object SL qui 

va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

VIII.- El data 23 de desembre de 2015 es va reclamar l’empresa proposada per resultar 

adjudicatària del contracte, la documentació acreditativa de la personalitat jurídica, de la 

capacitat i solvència, així com la constitució de la garantia definitiva del contracte, 

documentació que va presentar en data 7 de gener de 2016 r.e.35/2016 

 

IX.- Els motius que han fet que les proposta presentada per l’empresa Externalia Object SL 

sigui la considerada econòmicament més avantatjosa, i els que han fet desestimar la resta de 

propostes, consten en el quadre annex que s’adjunta a aquesta proposta. 

 

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Els articles 138 a 140, 145 i 146, 150,i 151 i la disposició addicional segona del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic ( en endavant TRLCSP) 

 

L’article 103 del TRLCSP, segons el qual la garantia provisional s’extingeix automàticament i 
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s’ha de retronar als licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.  Adjudicar el contracte de serveis de neteja de les dependències municipals a l’empresa 

Externalia Object SL  amb CIF B64876881 per un import de 348.000 euros i 73.080 euros 

d’IVA per cadascuna de les 3 anualitats, essent el total de l’import d’adjudicació del contracte 

pels tres anys, de 1.044.000 euros i 219.240 euros d’IVA, establint que el contracte entrarà en 

vigor el dia 1 de març de 2016. 

 

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 302 92000 22700 

SEI.SEC.Neteja instal·lacions del pressupost municipal vigent, pel que fa a les següents 

anualitats supeditar el contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 

Tercer. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, emplaçant al primer 

perquè en el termini de 15 dies des de l’enviament de la notificació concorri a l’Ajuntament per 

la signatura del contracte. 

 

Quart. Comunicar el present acord a la tresoreria municipal perquè es procedeixin a retornar 

d’ofici les garanties provisionals dipositades pels licitadors: Brocoli SL, Multi Anau SL, Garbet 

neteja i manteniment EI sccl, Pulit SA, Garbialdi SA, Cespa compañia española de servicios 

públicos auxiliares SA, Multiserveis Ndavant SL, Valoriza Facilities SAU, La Bruixa netejes 

generals i manteniments, Eulen SA, Acciona Facility Services SA, Limcamar SL, Ilunion 

Limpieza y medio Ambiente.  

 

Cinquè. Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura del contracte 

 

Sisè. Publicar al DOUE, al BOE, al BOPB i al perfil del contractant la formalització del 

contracte. 

 

Setè. Notificar el present contracte al Registre Públic del Contractes. 
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INTERVENCIONS  

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

Avui portem a plenari l’adjudicació del contracte de serveis de neteja de les 

 dependències municipals. Aquestes dependències, com saben, engloben dependències 

esportives, educatives, culturals i també la casa consistorial.  

Si fem un petit històric veiem que inicialment es presenten 14 empreses de les quals 7 

són excloses per no arribar als mínims que marcaven els plecs. Per tant passem de 14 a 

7 empreses que opten a l’adjudicació d’aquest contracte . Finalment, després d’un 

treball amb els tècnics i també amb una empresa externa que ens ha assessorat, 

adjudiquem el contracte a l’empresa Externalia Object SL. 

Recordem que és un contracte a 3 anys, prorrogable a 3   més i que a l’import de 

l’anualitat hi ha una diferencia a la baixa de 10.813 €. Inicialment es licitava per 

358.000€ , i ha baixat a 348.000€, que són aproximadament  uns 10.000€ menys. 

Referent a les millores que ens presenten i que han estat una de les causes per les quals 

s’ha endut Externalia aquest contracte, ( només en diré algunes) són el fet de tenir una 

bossa d’hores anuals d’unes 500 hores, també un programa de control on line de les 

tasques realitzades i de la feina dels netejadors i netejadores per saber en tot moment on 

estan i també quines feines estan fent. Per altra banda es crea una borsa de treball en el 

propi  ajuntament on es cobriran les baixes i l’absentisme en només mitja hora , és a dir 

en cas que una persona es trobi malament i en aquell moment no pugui anar a treballar, 

en mitja hora tindrem el substitut al lloc on hagi d’anar. 

Per altra banda l’empresa aportarà dispositius tablet que s’instal· laran un cop al mes a 

les dependències municipals on aquesta empresa actua perquè els usuaris puguin valorar 

la qualitat de la neteja . És important que tinguem imputs de la gent que va a les 

diferents dependencies municipals.  

Una de les millores importants han estat les freqüències de neteja establertes en els 

plecs, per exemple entre altres actuacions veiem que trimestralment (cosa que no 

s’havia fet fins ara), es netejaran les plaques solars que tenim instal· lades al sostre de 

l’ajuntament. També cada tres anys es netejarà la façana sencera de la casa consistorial i 

molt important: cada sis mesos s’aspiraran i es netejaran tots els sostres i entramats de 

bigues de  tots els pavellons municipals , cosa que crec que no s’ha fet mai en alguns.  

Creiem que són millores que poden ser molt importants per tenir les dependències prou 

endreçades i netes.  

Per altra banda també ens faciliten 5 fregadores automàtiques que aniran molt bé per 
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netejar les pistes dels pavellons municipals . Fins ara en teníem dues però ara només ens 

hem quedat amb una perquè l’altra s’ha fet malbé i ara aquestes 5 ens permetran 

perfectament netejar les superfícies dels paviments esportius cosa que ara ens costava 

bastant, havíem de traslladar una màquina amb el camió de la brigada d’un pavelló a 

l’altra per fer-ho.  

En principi aquestes són les millores i l’import anual de l’adjudicació del contracte. 

Queda a la seva consideració. Gràcies.  

 

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

Respecte a aquest punt no tenim res a dir, ja que, com a grup,  vam formar part del 

procés d’adjudicació.  

 

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

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

Votarem a favor, naturalment, però voldria dir que dins de totes les millores de les que 

s’ha parlat, l’única millora que no està però que esperem tots que es compleixi, és la 

millora pels treballadors. L’empresa que hi havia anteriorment en alguns moments tenia 

la relació amb els treballadors una mica agafada amb pinces. Esperem que amb aquest 

contracte amb Externalia, tots hi sortim guanyant, també els treballadors, cosa que no 

dubtem i que el control que es farà des de l’ajuntament serà l’òptim. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Res a dir, votarem a favor. 

 

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

A mi em tranquil· litza veure que ha guanya l’empresa amb la puntuació més alta en els 

criteris subjectius, això en realitat vol dir que li donem la feina a qui tècnicament està 

més preparat i no a qui ha fet l’oferta econòmicament més avantatjosa i això entre 14 

empreses ja és molt  si de les 14 és la que tenia la millor puntuació!. Fins i tot mirant la 

puntuació que ens vareu passar només hi havia una altra que estava igualada, les altres 

estaven bastant per sota. Hi havia una diferencia tècnica important entre dues empreses i 

la resta i per tant hem de confiar que això ens demostra que són gent, dins del sector, 
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que fan la feina més ben feta o com a mínim se saben vendre més bé. Esperem que no  

sigui així i que com bé deia el Sr. Valiente també  repercuteixi en les relacions laborals 

amb els treballadors i per tant res més a dir. Estem molt contents que hagi  guanyat 

aquesta empresa  i realment tècnicament és millor. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

5. Aprovació de la sol·licitud d’autorització al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya per impartir un cicle formatiu de grau superior, canviar un cicle 

formatiu de grau mitjà i deixar d’impartir un cicle  formatiu de grau superior 

 

ÀREA FUNCIONAL: Ensenyament 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que en el BOE, de data 3 de novembre de 2012, es van publicar els nous cicles formatius 

d’Arts Plàstiques i Disseny de la branca de Comunicació Gràfica i Audiovisual, i que el 23 

d’abril de 2015 es van publicar els nous cicles de la família d’Escultura, que s’hauran 

d’implantar el curs vinent 2016/17. 

 

Vist que a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) de la Garriga s’imparteixen els cicles 

formatius de la família de la Comunicació gràfica i audiovisual, Assistència al producte gràfic 

interactiu de grau mitjà i Gràfica interactiva de grau superior, el cicle formatiu de grau mitjà de 

la branca de l’escultura, Ebenisteria artística i el cicle formatiu de grau superior de la família del 

Disseny industrial, Mobiliari. 

 

Vist l’informe presentat per l’Equip Directiu de l’EMAD i la regidora d’Ensenyament, sobre 

l’oferta de nous cicles formatius, havent valorat quins cicles tindran una millor acceptació i una 

trajectòria futura més consistent a nivell professional. 

 

Vista la proposta de l’EMAD: 



 

p.o. 27/01/2016 
 

49

- Substituir el cicle formatiu de grau mitjà d’Ebenisteria artística pel de 

Reproduccions artístiques en fusta. 

- Sol·licitar el cicle formatiu de Gràfica publicitària per impartir-lo juntament amb el 

de Gràfica interactiva en la modalitat de 2x3: assolir 2 cicles de grau superior de la 

família de la Comunicació gràfica i audiovisual en tres cursos. 

- Sol·licitar que el cicle formatiu de grau superior de Mobiliari es deixi d’impartir. 

 

Vist l’informe de secretaria. 

 

Vist que per fer aquesta adaptació i sol·licituds, cal trametre sol·licitud oficial d’autorització al 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials Maresme-

Vallès Oriental (C. Churruca, 90 – 08301 Mataró). 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, 4/5/06). 

 

Reial Decret 1428/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior d’Arts 

Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva pertanyent a la família professional artística de 

Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims. 

 

Reial Decret 1431/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior d’Arts 

Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària pertanyent a la família professional artística de 

Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims. 

 

Reial Decret 225/2015, de 27 de març, pel que s’estableix el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i 

Disseny en Reproduccions Artístiques en Fusta pertanyent a la família professional artística 

d’Escultura i es fixa el corresponent currículum bàsic. 

 

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

 

ACORDS 

 

Primer . Sol· licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Serveis 
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Territorials Maresme-Vallès Oriental) l’autorització per impartir un cicle formatiu de grau 

superior, canviar un cicle formatiu de grau mitjà i deixar d’impartir un cicle formatiu de grau 

superior a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga a partir del curs 2016/17: 

 
Cicle impartit actualment A partir curs 2016/17 
CFGM Ebenisteria artística CFGM Reproduccions artístiques en fusta 
CFGS Gràfica interactiva 2x3 Gràfica publicitària + Gràfica interactiva 
CFGS Mobiliari Deixar d’impartir 
 

Segon. Trametre el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(Via Augusta, 202-226 – 08021 Barcelona) i als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental 

(C/ Churruca, 90 – 08301 Mataró). 

 

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

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’ensenyament: 

Abans de res m’agradaria posar en antecedents a tots per tal que coneguem l’EMAD 

perquè penso que no arribem a conèixer aquesta escola tot i que és al nostre poble de fa 

molts anys.  

Actualment a l’EMAD s’està fent un pla de formació inicial, el que antigament era un 

PQPI de fusta, s’estan fent dos graus mitjos, un de la branca del gràfic interactiu i l’altre 

de la branca artística, concretament fusta artística. És a dir s’està fent un assistencial, el 

producte “gràfic interactiu” i un d’ebenisteria artística. També es fan dos graus 

superiors, un de mobiliari i un de gràfica interactiva. Tot això seria correcte si el març 

de l’any passat,  amb un decret, concretament el decret 225/2015 de 27 de març del 

Ministeri d’Educació no hagués passat el grau d’ebenisteria artística, (que és el que 

nosaltres estem fent a l’EMAD, a grau superior. En aquell moment se’ns va plantejar el 

problema de què fer, si trèiem aquest grau mitjà d’ebenisteria artística i el passàvem a 

grau superior o realment introduíem un altre grau mitjà i fèiem desaparèixer el grau 

superior de mobiliari que actualment té molt pocs alumnes.  

Casualment, mirant currículums ens varem donar compte que el grau mitjà d’ebenisteria 

artística es corresponia molt amb un grau mitjà que es diu “Reproduccions artístiques en 

fusta”. Teníem clares dues coses que no volíem perdre la fusta a la Garriga, perquè és 

un poble on tradicionalment  hi ha petites i mitjanes empreses en fusta i la segona cosa 
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és el caire artístic del cicle, estem a l’EMAD, l’escola municipal d’art.  

L’altre cicle de grau mitja, el de “Reproduccions artístiques en fusta” casi copiava el 

currículum d’ebenisteria artística que és el que fèiem fins ara i realment s’adequava 

molt als estudis que estàvem fent a l’EMAD. No només canviaríem el nom del cicle que 

es diria “Reproduccions artístiques en fusta”, sinó que posaríem al perfil professional la 

creació d’elements i mobles per adaptar les necessitats del cicle al mercat i 

concretament al mercat de la fusta de la Garriga i rodalies.  

Així l’any que ve faríem el grau mitjà de “Gràfica interactiva” i el grau mitjà de  

“Reproduccions artístiques en fusta”. Per altra banda el grau superior de mobiliari 

desapareixeria donat que gairebé no tenim alumnes i demanem el 3 per 2 del grau 

superior de  Gràfica interactiva  que estem fent ara. Això vol dir que ara estem fent un 

curs de grau superior de Gràfica interactiva que dura dos anys i demanant aquest 3 per 2 

faríem Gràfica publicitària. En 3 anys els alumnes es traurien 2 graus superiors que en 

realitat són quatre. El primer seria comú pels dos cicles i després faríem el de gràfica 

interactiva que estem fent ara i els mateixos alumnes podrien fer Gràfica publicitària 

(hem sondejat els alumnes i és possible que fins i tot ens faltessin places perquè es veu 

que hi ha molta demanda al mercat). 

A més a més, interrogades les parts, (aquesta no ha estat una decisió pressa a l’atzar sinó 

que hem anat al Departament d’Ensenyament, hem parlat amb el claustre del 

professorat, en fi que s’ha parlat amb totes les parts protagonistes sobre aquesta decisió) 

sembla ser que totes estan d’acord en què certament el grau superior de fusta té poca 

sortida professional. Actualment la “Gràfica interactiva” té més sortida professional, la 

“Gràfica publicitària i el grau superior de fusta ” també. La feina dels tècnics superiors 

en fusta en realitat se’ls està donant a enginyer o a dissenyadors industrials  amb la qual 

cosa el Departament d’Ensenyament va coincidir amb nosaltres en què realment era 

molt difícil que els alumnes que feien grau mitjà seguissin el mateix itinerari 

professional. Fins i tot ens varen comentar que no érem les primeres persones que els 

platejàvem aquest problema. És a dir que els alumnes que estudien fusteria a grau mitjà  

acaben o bé en el món laboral o bé no segueixen un itinerari formatiu com pot passar en 

altres branques de l’FP.  

En la branca administrativa, en la qual sóc experta,  penso que el 85%, fins i tot podria 

dir el 90%, acaben a la universitat, o no, o acaben fent un grau superior. Però justament 

amb fusta no ens passa això. En fusta fan un grau mig i molts ja no acaben ni el curs de 

preparació. Amb tot això vull dir que  val la pena introduir el curs de grau superior de 3 
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per 2 de “Gràfica publicitària” (que jo penso és el futur) i plantejar iniciar a partir de 

l’any vinent aquest altre que es diu “Reproduccions artístiques en fusta” però amb el 

perfil professional de creació d’elements i mobles, ja que el Ministeri d’Educació ens 

treu l’Ebenisteria artística (perquè realment ho ha fet per Real Decret). Ho deixo a la 

seva consideració.   

 

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

Com molt bé ha explicat la regidora, aquest canvi respon a una necessitat real i a canvis 

que venen donats des del Ministerio i sobretot, com ja varem dir a la Junta de Portaveus  

recolzem aquest canvi perquè, tal com ens vareu dir, l’equip docent ho ha avalat i hi està 

d’acord, per tant per nosaltres endavant. 

 

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

Molt ben explicat a la Junta de Portaveus, molt ben explicat aquest vespre, per tant 

votarem a favor.  

 

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

Jo no votaré a favor, m’abstindré. Ho faré bàsicament perquè, tot i que agreixo les 

explicacions, no vaig poder assistir a la Junta de Portaveus  i la documentació se m’ha 

passat per correu electrònic i se’m generen certs dubtes amb el reciclatge del 

professorat. No he pogut buscar la informació, (mea culpa perquè he tingut el temps que 

he tingut) sobre aquest tema. Per tant al tenir aquests dubtes no puc votar a favor, 

tampoc votaré en contra perquè entenc que s’estan buscant possibilitats pel futur de 

l’EMAD i per tant m’abstindré.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

En primer lloc felicitar la regidora perquè ens ho ha explicat molt bé, l’altre dia també. 

Sembla que s’ha fet una bona feina. És un canvi que ens ve forçat, per tant entenem que 

s’ha consensuat també amb els professors i només el temps ens dirà si aquest grau mig 

de “Reproduccions artístiques en fusta” té sortida o no i si té èxit o no. Votarem a favor. 

 

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

En el cas del grau mig d’Ebenisteria Artística ens  obliguen a eliminar-ho. Si hi ha un  

grau que s’assembla molt i  ve avalat pel propi professorat no veig cap raó perquè no ho 
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resolguem d’aquesta manera. 

També hi ha una altra decisió que no s’ha comentat massa i és que eliminem un grau 

superior, concretament un que es deia “Mobiliari” i els arguments em semblen bastant 

bé a més la xifra d’alumnes demostraven que realment no tenia sortida en aquests 

moment i si és així ens hem d’adaptar a la realitat del moment,. Si el que ha d’acabar 

fent aquesta feina no fa aquest grau superior no cal que l’impartim. 

La tercera cosa que es sotmet a decisió és que incorporem un nou grau superior que és 

un avantatge pels que ja estan estudiant. Aquí si tenim un gran nombre d’alumnes que 

ara només fent un curs més podran obtenir un segon títol amb la qual cosa penso que 

s’obren més portes per aquests alumnes . La gent que fins ara estudiava Gràfica 

interactiva ara podrà estudiar “ Gràfica publicitària” i per tant no veig cap tipus de raó 

per votar en contra i a més és veritat que se’ns ha explicat molt bé i per tant, Sra. Coma, 

ens ha convençut plenament i votarem favorablement.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. Tot i que no crec que avui al Sr. Valiente el puguem treure de dubtes 

aquí al ple perquè penso que requeriria d’un altre tipus de debat, pel que fa a l’adaptació 

curricular dels professors de l’EMAD sé que la regidora és un tema que s’ha treballat 

també. Ens vol fer un aclariment Sra. Coma?. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’ensenyament: 

Si, un aclariment molt curt. Hi ha un pla de formació i el curs 2017/18 està previst que 

tots els professor puguin actuar a tots els cicles de l’EMAD, no donant tots els mòduls 

professionals però si gran part. És a dir s’ha treballar en fer un pla de formació perquè 

els professors durant el curs 2017/18 puguin donar molts mòduls professionals en tots 

els cicles que es facin a l’EMAD.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si vol Sr. Valiente, podem continuar treballant aquest tema.  

 

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

 M’abstindré, no canviaré el vot.  

 

El Ple de l’Ajuntament, per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 SI-
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Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E,), i 1 abstencions (PSC-CP,), dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació,  aprova la proposta d’acord. 

 

 

6. Ratificació de la Resolució d’alcaldia relativa a la resolució convencional per la 

modificació de la llicència d’obres del carrer Negociant 29.  

 

Àrea funcional: secretaria 

 

Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 15 de gener de 2016 segons el detall següent: 

 

Antecedents de fet   

 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2015 es va atorgar llicència 

d’obres per a la Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat 7 habitatges, 2 

oficines i 7 places d’aparcament al carrer Negociant 27-29 promogut per AGROPINYANA S.L.   

 

Atès que per escrit presentat en data 16 de juny de 2015, registre d’entrada 3485/2015, els 

senyors Montserrat Bruguet i Rifà, Ferran Polo i Vila i Marta Borrat Vallvé pels propietaris 

del bloc confrontant situat al Passatge Bertí, 6 edifici B, que forma part de la mateixa finca 

conformant una comunitat de propietaris complexa, es van posar de manifest dubtes en 

l’aplicació de la normativa urbanística en l’atorgament de la llicència, en concret es posa en 

qüestió la situació de la cota de planta baixa del nou edifici respecte al c/ Bertí. 

 

Atès que per informe emès  per l’arquitecte municipal en data 18 de juny de 2015 es va posar 

de manifest que  el criteri tècnic aplicat en l’atorgament de la llicència en relació a l’aplicació 

de l’article 186.3 de la Normativa urbanística del Pla general d’ordenació no seria correcte i 

proposa la paralització cautelar de les obres, en aquell moment en fase d’estructura de la 

primera planta, atenent que  el volum edificatori  resultant de l’aplicació correcte de l’article 

186.3 de la NNUU seria inferior al volum resultant de la llicència atorgada. 

 

Atès que segons l’esmentat informe l’errada consisteix en calcular la fondària edificable des 

del carrer Negociant en comptes de fer-ho des del carrer Bertí. L’article 186.3 de la NNUU del 

PGOM vigent estableix: 



 

p.o. 27/01/2016 
 

55

 

En les parcel·les amb front a dos vials que facin cantonada, s’aplicarà la norma precedent per 

la façana corresponent al vial de més amplada, s’estendrà fins a una fondària determinada per 

la prolongació de la línia de la fondària edificable màxima establerta per aquell front. Si els 

dos vials tinguessin la mateixa amplada, s’aplicarà aquesta norma a partir d’aquell que li 

correspongui una alçada reguladora superior i, a igualtat d’aquests, a la façana on se situï 

l’accés de l’edifici. 

 

Atès que el criteri aplicat en l’atorgament de la llicència segons l’informe tècnic que consta a 

l’expedient administratiu de data 8 de gener de 2015  respecte a l’aplicació de la fondària 

edificable és: donada la secció discontinua, tant del carrer Negociant com del carrer Bertí es 

pren com a referència el carrer on se situa l’accés de l’edifici. 

 

Atès que segons l’informe tècnic emès amb motiu de la revisió de la llicència en data 18 de juny 

de 2015  cal considerar l’amplada del carrer en els trams que just enfronten amb l’edifici, tot i 

tenir una secció irregular, resultant que el carrer Bertí és més ample que el carrer Negociant. 

Aquest criteri implicaria un canvi en la situació de la cota de planta baixa, la qual s’hauria de 

referir al carrer Bertí  resultant que  el volum a edificar amb aquest criteri seria lleugerament 

inferior al volum resultant de la llicència atorgada. 

 

Atès que per resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2015 es va iniciar el procediment per 

determinar si procedia la declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’atorgament de 

llicència d’obres per  la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015 per a la 

Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 

places d’aparcament al carrer Negociant 27 – 29 promogut per AGROPINYANA S.L.  

 

Atès que l’expedient de lesivitat es va iniciar per considerar, d’acord amb l’informe tècnic de 

data 18 de juny de 2015, que l’acte d’atorgament de la llicència podia ser revisat per incórrer 

en un vici d’anul·labilitat dels previstos en l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

en concret l’apartat 1 que estableix que són anul·lables els actes de l’Administració que 

incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic. 

 

Atès que la resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2015 atenent l’informe tècnic emès per 

l’arquitecte municipal  en data 18 de juny de 2015 va aturar les obres de forma cautelar. 
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L’obra estava en curs d’execució, en fase d’estructura de formigó armat, i  la resolució de 

l’expedient de revisió de l’acte d’atorgament de la llicència podria suposar la revisió de la 

llicència i conseqüentment la modificació de les obres en curs per tal d’ajustar-les a la 

normativa, segons l’esmentat informe tècnic, era necessari ordenar la suspensió cautelar per 

seguretat jurídica i per tal de limitar els possibles perjudicis i responsabilitats que se’n 

poguessin derivar. 

 

Atès que la resolució de l’alcaldia de 19 de juny de 2015 es va notificar a tots els interessats, a 

la promotora, a la constructora que consta a l’expedient, a l’arquitecte  i arquitecte tècnic i als 

veïns denunciants que han demanat ser interessats en aquest expedient i a la resta dels 

propietaris i titulars de drets reals de les finques de la comunitat de propietaris complexa 

descrita a l’antecedent III. Així mateix també es va notificar a l’arquitecte municipal que havia 

informat la llicència. 

 

Atès que la promotora Agropinyana, SL va presentar escrit en data 7 de juliol de 2015, registre 

d’entrada 4030 en el que es manifesta que no s’oposa al procediment iniciat per l’Ajuntament si 

bé es puntualitza el següent: 

 

- Que consideren que el procediment escaient seria el de revisió de la llicència d’obres 

regulat a l’article 102 de la Llei 30/1992 RJAP i PAC, sense perjudici del seu dret de 

ser indemnitzats, manifestant la seva predisposició a col·laborar amb l’Ajuntament en 

allò que sigui necessari. 

- Que l’Ajuntament es pronunciï clarament en l’aplicació correcta de la normativa 

urbanística establint el volum, plantes, alçades i resta de paràmetres aplicables , “amb 

una quantificació indicativa dels perjudicis que consideri produïts. 

- Que no s’oposen a l’ordre de paralització però que la immediatesa de la mateixa ha 

deixat en inadequades condicions de seguretat l’obra. 

 

Atès que respecte a la petició efectuada per Agropinyana, SL per resoldre l’expedient segons el 

procediment de revisió de la llicència d’obres regulat a l’article 102 de la Llei 30/1992, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en 

endavant  LRJPAC), és a dir, tractant el defecte en l’atorgament de la llicencia com a vici de 

nul·litat i demès peticions es va emetre informe jurídic en data 27 de juliol de 2015 que 

concloïa que la discrepància del contingut de la llicència amb l’ordenació urbanística no és 
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una diferència essencial ni produeix un xoc qualificat amb aquesta ordenació i, per tant, no 

constitueix un vici de nul·litat subsumible en l’art. 62.1f) de la LRJPAC, de manera que no es 

pot considerar l’errada detectada en l’atorgament de la llicència com un vici de nul·litat sinó 

com un vici d’anul·labilitat i que d’acord amb la manifestació efectuada per Agropinyana, SL  

en el seu escrit d’al·legacions en el sentit de no discutir en via contenciosa la decisió de 

l’Ajuntament i atenent que no resulta controvertit  pels interessats que el projecte aprovat per 

la llicència és contrari a l’ordenament jurídic pel fet que no respon a algun dels paràmetres 

fixats per la NNU, és admissible, per motius d’economia processal, finalitzar el procediment 

per terminació convencional en base a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 

regula aquesta possibilitat: 

 

Atès que en  data 9 de juliol de 2015 es presenta per part dels veïns Montserrat Bruguet i Rifà, 

Ferran Polo i Vila i Marta Borrat i Vallvé nou escrit, registre d’entrada núm. 4068/2015  en el 

que en relació a la revisió de la llicència interessen: 

 

- Respecte a les consideracions tècniques que es realitzen en l’esmentat escrit  i que interessen 

pel que fa a l’obra en curs d’execució posen de manifest que per donar compliment a l’art. 186 

de les NNUU del PGO caldria “enderrocar els forjats ja construïts de planta baixa i planta 

primera, ja que incompleixen l’article 186”. Al respecte l’arquitecte municipal ha informat en 

data 11 de gener de 2016  que l’enderroc dels sostres ja construïts no seria necessari, “sinó 

que part de la planta que tenia la consideració de planta soterrani passarà a tenir la 

consideració de planta baixa, i així sucessivament”. 

 

- Pel que fa a la ventilació de la caixa d’escala, els al·legants demanen que es defineixi com es 

ventila, atès que consideren que la solució adoptada de ventilar des del pati de la finca veïna 

incompleix l’article 181.3 de la NNUU del PGO. Al respecte l’informe tècnic esmentat 

considera que s’ajusta a l’article 181.3, i afirma “Aquesta ventilació es fa per una obertura que 

dóna directament sobre un pati de ventilació i no sobre una galeria destinada a safareig. 

L’article 183.1 ja indica que en un pati de ventilació hi poden ventilar escales, safareigs, i 

banys, entre d’altres.” 

 

- Respecte als usos permesos, apel·len al “bon fer arquitectònic” per garantir l’ús de les 

oficines grafiades. Entenen que si les oficines disposen de bany complert, cuina i habitació es 

tracta d’una actuació de simulació que vulneraria l’ús comportant un augment de la densitat 
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dels habitatges. L’arquitecta manifesta en el seu informe d’11 de gener de 2016 que el “bon fer 

arquitectònic” no és un concepte regulat per la normativa urbanística ni sectorial, “per tant no 

s’hi pot fonamentar cap al·legació a una llicència”. 

 

- Respecte a les queixes sobre l’afectació de l’obra aturada en la via pública, s’informa per 

l’arquitecte municipal que ja s’han pres les mesures oportunes per restablir l’enllumenat públic 

del passatge Bertí, i que es minimitzarà la necessària ocupació del carrer Negociant durant la 

continuïtat de les obres. 

 

- Pel que fa a l’envà pluvial, es comunica per l’arquitecte municipal que amb la represa de les 

obres i es procedeixi al tancament de les façanes de l’obra de Negociant, 29, la seva finca 

quedarà protegida. 

 

 - La resta de consideracions que es realitzen demanant una regulació més acurada  de la 

normativa urbanística municipal no poden ser ateses en aquest expedient. 

  

Atès que per donar resposta a l’al·legació realitzada per Agropinyana, en data 7 de juliol de 

2015, registre d’entrada 4030  en relació a les condicions en que es van aturar les obres, es va 

emetre informe tècnic en data 30 de juliol de 2015, el qual va recomanar l’adopció de diverses 

mesures per a garantir la seguretat de persones i béns, mesures que es van  autoritzar a 

Agropinyana en la resolució de l’alcaldia de data 30 de juliol de 2015, notificat al promotor en 

data 12 d’agost de 2015,essent les següents: 

 

- Formigonar o desmuntar el sostre de planta primera de l’edifici. 

- Realitzar una neteja general de tota l’obra. 

- Recol.locar l’envà pluvial per la protecció de les mitgeres de l’edifici veí.  

- Revisar i recol.locar tots els mitjans de seguretat per l’obra parada. 

- Tapar provisionalment les excavacions fetes a les voreres  

- Deixar l’obra tancada amb tanques (no necessàriament opaques) que impedeixin 

l’accés de persones alienes.  

 

Atès que en data 16 de novembre de 2015 es va rebre acord de la Comissió d’urbanisme de 

Barcelona adoptat en data 12 de novembre de 2015 en el que s’emet  el següent informe: 
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1 Emetre informe, en relació a la consulta formulada per l’Ajuntament de la Garriga sobre la 

determinació del nivell de planta baixa en l’edifici en una llicència d’edifici plurifamiliar al 

carrer Negociant, 27-29, que també dóna al carrer Bertí, en el sentit que el nivell de planta 

baixa s’ha de determinat des del carrer Bertí, d’acord amb l’article 186.3 de les Normes 

urbanístiques del Planejament general de La Garriga, que cal interpretar en el sentit  que 

l’amplada de carrer correspon a l’amplada del tram de carrer davant la parcel·la a edificar. 

 

Atès que l’informe de la CTUB esmentat confirmava que la determinació de la planta baixa 

s’havia de realitzar des del carrer Bertí atenent que és el carrer més ample del tram de carrer 

situat davant de la finca a edificar en el mateix sentit expressat per l’arquitecte municipal en el 

seu informe de data 18 de juny de 2015. 

 

Fonaments de dret: 

 

Atès que de l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de18 de juny de 2015 que va donar 

lloc a iniciar el procediment de lesivitat per considerar l’existència d’una errada en la 

referència al carrer des del que s’ha de calcular la fondària edificable suposa que la llicència 

no es va atorgar correctament, criteri tècnic de va ser confirmat per l’acord de la CTUB 

adoptat en data 12 de novembre de 2015, el que suposa que l’acte d’atorgament podria ser 

revisat seguint el procediment de lesivitat previst a l’article 103 de la LRJPAC per considerar 

que s’ha incorregut en un vici d’anul·labilitat de l’art. 63 del mateix text legal i no de nul·litat 

absoluta  tal com es va exposar en l’informe jurídic de data 27 de juliol de 2015. 

 

Atès que d’acord amb la manifestació efectuada per Agropinyana, SL  en el seu escrit 

d’al·legacions presentat en data 7 de juliol de 2015, registre d’entrada 4030 en el sentit de no 

discutir en via contenciosa la decisió de l’Ajuntament i atenent que no resulta controvertit  pels 

interessats que el projecte aprovat per la llicència és contrari a l’ordenament jurídic pel fet que 

no respon a algun dels paràmetres fixats per la NNU, és admissible, per motius d’economia 

processal, finalitzar el procediment per terminació convencional. 

 

Atès que l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre permet la terminació  convencional  

mitjançant acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, 

sempre que tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer 
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l’interès públic, en aquest cas el compliment estricta de la normativa del Pla General 

d’Ordenació Municipal. 

 

Atès que els eventuals danys i perjudicis que s’hagin pogut provocar per l’actuació municipal 

en l’atorgament de la llicència i per la paralització cautelar de les obres s‘hauran de 

determinar a través d’un expedient de responsabilitat patrimonial segons la regulació prevista 

a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, articles 134 a 144. 

 

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 

legislació aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, no obstant això, cal tenir en 

compte que aquesta competència delegada va ser transferida a la Junta de Govern Local pel 

decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2015, però cal tenir en comte la urgència de l’actuació, l’ 

alcaldia pot avocar puntualment aquesta competència, d’acord amb l’article 14 de la llei 30/92. 

 

L’article 116 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, aprovat per R.D.2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’òrgan delegant podrà 

avocar en qualsevol moment la competència delegada, de conformitat amb la legislació vigent 

de procediment administratiu comú. 

 

Per tot això  

 

RESOLC 

 

1.- Avocar puntualment aquesta competència i Aprovar l’acord de terminació convencional 

relatiu a la revisió de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 

2015 per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 

oficines i 7 places d’aparcament al carrer Negociant, 27-29 subscrit amb la promotora i titular 

de la llicència Agropinyana, SL en data 11 de gener de 2016. 

 

2.- Desestimar les al·legacions presentades pels senyors Montserrat Bruguet i Rifà, Ferran 

Polo i Vila i Marta Borrat Vallvé relatives a l’execució de l’obra pels motius exposats a la part 

dispositiva d’aquesta resolució i considerar contestades les preguntes formulades en l’escrit 
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d’al·legacions també en el sentit expressat en la part dispositiva d’aquesta resolució. 

 

3.- Resoldre l’arxiu de l’expedient de lesivitat iniciat per la revisió de la llicència de la llicència 

atorgada per la Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015 per a la construcció d’un 

edifici plurifamiliar entre mitgeres destinat a 7 habitatges, 2 oficines i 7 places d’aparcament al 

carrer Negociant, 27-29 subscrit amb la promotora i titular de la llicència Agropinyana, SL en 

data 11 de gener de 2016. 

 

4.- Notificar la present resolució a Agropinyana, SL i a les persones al·legants. 

 

5.- Donar compte la present resolució en la pròxima sessió de la Junta de Govern Local que se 

celebri. 

 

6.- Donar compte de la present resolució al ple de la corporació en la propera sessió que se 

celebri als efectes de la seva ratificació. 

 

Atès que l’article 21.1 k de la llei 7/85, Reguladora de la Bases de règim locals preveu que 

l’alcaldia en cas d’urgència adopti resolucions en matèries de competència del ple però que en 

aquest cas s’hauria de donar compte en la primera sessió que se celebri als efectes de la seva 

ratificació. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia de data 15 de gener de 2016,  relativa a la resolució 

convencional per la modificació de la llicència d’obres del carrer Negociant 29, en tots els seus 

apartats i termes. 

 

Segon.-  Traslladar el present acord als interessats en el procediment pel seu coneixement i 

efectes. 

 

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

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

energia: 

Em permetran que faci una puntualització prèvia. Com vostès saben, senyors portaveus, 

aquest punt se’ls va explicar de la manera tan àmplia i precisa com va ser possible a la 

comissió d’urbanisme, acompanyats per tècnics i juristes de la casa. Avui intentaré fer 

una exposició  tan entenedora com em sigui possible de fer però en qualsevol cas 

pregaria al senyor secretari que m’ajudés si fos necessari i entenguessin la simplificació 

de la terminologia jurídica que faré. 

El que portem avui a ratificació és un conveni que busca resoldre un consens amb un 

promotor perquè s’ha de modificar una llicència, que ja s’ha atorgat, donat que  s’ha 

detectat que aquesta llicència està mal atorgada. El que portem a plenari és això, 

ratificar un conveni que s’ha acordat amb aquest promotor per resoldre-ho . Ho dic 

perquè tots els antecedents són molt llargs però l’objectiu final és aquest. Faig una 

mínima relació de fets i em permetran que ho llegeixi perquè no ens en deixem cap.  

Els recordo que al febrer de 2015 es va a atorgar llicència al carrer Negociant, 29 

cantonada amb el carrer Bertí, es tracta d’aquell edifici que no es va acabar de fer. Era 

un conjunt de diversos edificis al carrer Negociant, en va quedar un sense edificar, va 

estar fins i tot sense enderrocar-se l’edificació antiga que hi havia. Al  juny de 2015, un 

cop començada l’obra i quan es trobava en fase d’estructura es va rebre un escrit 

d’alguns dels veïns de l’immoble que forma part d’aquest paquet  d’edificis, que al 

mateix temps formen una única comunitat de propietaris,els construïts i els que s’han de 

construir, en què posaven en dubte la correcta aplicació de la normativa urbanística i 

qüestionaven la situació de la cota de planta baixa d’aquest edifici respecte al carrer 

Bertí. En aquells moments l’arquitecta municipal va estudiar aquest escrit dels veïns, va 

emetre un informe i va concloure que la llicència estava mal atorgada però per un fet 

diferent al que plantejaven els veïns.  

L’errada consistia en què es calculava la fondària de l’edifici des del carrer Negociant i 

no des del carrer Bertí. En el mateix informe s’explicava que aquesta fondària 

edificable, aquest posicionament de l’edifici s’ha de calcular d’acord amb el carrer que 

és més ample i en aquell  tram, on està ubicat aquest solar, el carrer més ample és el 

carrer Bertí. La llicència s’havia atorgat d’acord (o pensant) que el carrer més ample era 

el carrer Negociant. Aquest era el fet que condicionava que la llicència estès mal 

donada. 
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En aquest mateix informe de l’arquitecta es va concloure que pertocava aturar l’obra 

perquè aquest canvi de consideració (la normativa no estava ben aplicada)  podia fer que 

el volum, el cost, de l’edifici global que es pogués acabar construint havia de ser més 

petit que el que realment estava autoritzat a construir-se i evidentment es necessitava 

revisar el projecte, revisar la llicència i en qualsevol cas prendre alguna determinació 

perquè el que no es podia fer és que es continués construint amb aquell volum que 

hauria excedit les possibilitats. 

Davant d’una situació com aquesta, en què es detecta una llicència  mal atorgada, 

pertoca que s’iniciï un procediment per determinar el grau de lesivitat en què s’ha 

incorregut. L’informe jurídic de la casa va concloure que l’error en la llicència es 

considerava com un vici de anul· labilitat (aquí és on m’han de permetre que si hi ha 

algun error en les concrecions el senyor secretari m’advertirà). És a dir un vici de 

anul· labilitat vol dir que no és que la llicència fos il· legal, no estàvem donant una 

llicència que no es pogués donar, sinó que s’estava donant una llicència que no era 

correcta. Per tant és anul· lable la llicència però no la condició de poder construir i el que 

comportava era la necessitat  de revisar-la.  

En aquell moment, estem parlant de l’estiu, juny, juliol, tots aquests informes, totes 

aquestes situacions que es van resoldre es van traslladar al promotor, al seus tècnics, als 

veïns que havien presentat la queixa i es van traslladar fins i tot a l’arquitecta que havia 

fet el primer informe pel qual s’havia donat llicència.  

Paral·lelament des de l’ajuntament, davant l’evidència que teníem dos informes 

diferents amb sentits absolutament contraris de tècnics de la casa, vam demanar un 

informe vinculant a la Comissió Territorial d’Urbanisme, donat que enteníem era aquest 

l’òrgan que per sobre del que és la gestió municipal, des de la Conselleria de Territori, 

ens podia assessorar i ens assessora en casos com aquests i que emet informes 

perfectament vinculants. Quan va arribar aquest informe va evidenciar que si, que la 

llicència estava mal atorgada i que s’havia d’aturar l’obra, allò que ja havíem fet. Per 

tant a nosaltres no ens pertocava res més que revisar el projecte. Per què?. En aquestes 

situacions, quan en una administració passa una situació com aquesta en què es detecta 

que s’ha donat malament una llicència el tràmit que pertoca fer és per una banda un 

tràmit purament jurídic i per altra banda buscar una negociació. Ho intento explicar 

ràpid. Per una banda el tràmit jurídic,. Què pertocaria?. Doncs que tot el consistori, que 

tots nosaltres ens “autodenunciéssim” no sé si és la paraula oportuna. No?. Senyor 

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

És que sona molt malament. L’ajuntament, si hi ha un acte d’anul· labilitat ha de fer una 

declaració de lesivitat, la competència és del ple i ell mateix interposa un recurs 

contenciós contra un anterior acord seu. És el mateix però denúnciar no queda bé . 

Això vol dir 3, 4 o 5 anys de litigi.  

 

Segueix la Sra. Marrodán: 

En qualsevol cas si que era contra nosaltres mateixos que iniciàvem una tramitació 

judicial per tal que se’ns pronunciés un jutge sobre si havíem donat bé o malament 

aquesta llicència i en qualsevol cas després d’aquest tràmit judicial, tardés el que tardés, 

aquest mateix jutge ens instaria a que es fes un procediment de responsabilitat 

patrimonial per quantificar quins eren els greuges econòmics que s’haguessin provocat.  

L’altre escenari és el d’intentar trobar una negociació de resolució convencional, que és 

això que posa al títol, d’acord amb el promotor . S’accepta que hi ha aquest error i es 

busca una solució sobre la llicència. Aquest conveni ens permet acotar en el temps la 

resposta i la solució, però igualment després vindrà l’expedient de responsabilitat 

patrimonial que haurà de quantificar el greuge que s’hagi originat.  

En qualsevol cas en el supòsit de tendir a l’opció del conveni el que garantim és que 

com a mínim la demora en el temps per l’aturada de les obres i la represa de les obres és 

menor perquè el que es busca amb el conveni  és solucionar-ho ràpid.  

Els comentava que s’havien traslladar tots els informes als diferents interessats, van 

contestar-nos veïns, van contestar-nos tècnics i va contestar el promotor i aquest ho va 

fer dient que preferien trobar una solució per modificar  la llicència i decidir un altre 

edifici i d’aquesta manera poder reprendre les obres el més aviat possible.  

Aquest escenari ens va facilitar que arribéssim fins al punt on som avui . Vam començar 

a treballar tècnicament quina era la solució de l’edifici definitiu, com es podia encaixar, 

quin aprofitament en podia tenir. Si s’havia de construir més o menys i la voluntat ha 

estat sempre  fer-ho en el benentès de no haver d’enderrocar res del que ja està 

construït. La construcció actual no arriba al 100% , no s’havia acabat i per tant en el 

moment de parar l’obra i amb la solució que s’ha trobat ara, permet no haver 

d’enderrocar res sinó que aprofitant el que ja hi ha adequar-ho amb el projecte final. 

Amb tot aquest escenari és amb el que nosaltres hem redactat aquest conveni.  

Els tècnics de les dues parts, els de la casa i els del promotor s’han posat d’acord. Hem 
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trobat aquest model, aquest edifici definitiu i el que s’ha fet és una resolució d’alcaldia 

per la qual s’insta a iniciar el procediment del conveni. Es contesta a les al·legacions 

que s’han presentat per part dels veïns i de tots els tècnics corresponents i es procedeix a 

la signatura del conveni. Tot això s’ha fet al voltant de l’11 i el 15 de gener d’aquest any 

i ara el que tenim sobre la taula és això,  posar a la seva consideració la ratificació 

d’aquest conveni que el que ha buscat és la solució menys onerosa pel municipi  i la 

solució que menys temps ens dilatava la intenció d’aconseguir trobar una solució per tot 

aquest terrabastall urbanístic complicadíssim.  

En qualsevol cas queda a la seva consideració que ratifiquin aquest conveni. Moltes 

gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Gràcies Sra. Marrodán, perquè explicar això no és gens senzill, és molt complex.  

 

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

Entenem que aquest conveni és la millor solució. Gràcies per l’explicació, jo no hi era a 

la comissió de territori perquè no em pertoca a mi, tot i així ja en tenia coneixement. 

En tot cas el que volem demanar és que se’ns informi  de com evoluciona tot el procés. 

Evidentment esperem que no es torni a repetir. En particular voldrem saber el cost final 

que tindrà per l’Ajuntament.  

Tot i així, hi estem d’acord, hi votarem a favor perquè entenem que és una bona solució. 

 

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

Nosaltres estem preocupats davant una altra errada urbanística que costarà diners a la 

casa. Òbviament això ens costarà diners i així és va parlar a la comissió corresponent. 

En agradaria saber des de la regidoria competent què tenim per evitar que aquests casos 

es tornin a repetir, perquè considerem que aquí no ha fallat una única persona, aquí ha 

fallat un protocol, un servei de verificació per aquesta llicència urbanística i les que 

puguin passar. No estem davant un problema d’interpretació, de què una tècnica ha dit 

“A” i  l’altra ha dit “B”. No. Això   és un fet objectiu, com se’ns va explicar, la façana 

principal havia de ser al carrer Bertí per l’amplada del carrer . 

No trobo tampoc excuses d’una càrrega de feina important i menys quan es va donar 

aquesta llicència. 

Els garriguencs estem pagant impostos perquè aquesta casa funcioni, no per pagar les 
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errades que es fan. Estem pagant ja un vial del carrer Bages, vora 600.000€ i   aquest 

any seran 150.000€ que amortitzarem i ara vindrà aquesta que encara està per 

quantificar. 

Des de Ciutadans ens abstindrem, i ho farem així perquè entenem que la solució que 

s’ha buscat, gracies també a la col· laboració del constructor i al que s’ha fet des de 

l’ajuntament és la solució menys dolenta però l’impacte a les arques municipals serà 

important aquest any o els propers, depenent de com es vulgui amortitzar la quantia  

total. 

Aprofito per fer una última pregunta a la Sra. Marrodán. Davant una discrepància entre 

els tècnics a l’hora d’una llicència urbanística quina solució es dóna?. Quina és la 

persona que es fa responsable finalment d’una llicència urbanística on hi ha una 

possible discrepància ?. Això pot passar.  

Gràcies. Com he dit anteriorment ens abstindrem. 

 

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

 No em vull allargar, votarem a favor. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Nosaltres estem en la línia que diu el Sr. Guillén. Ens abstindrem perquè és una errada 

més del departament d’urbanismes. La legislatura passada ja en vam tenir algunes. 

Nosaltres sempre hem considerat que és un departament que esta sobredimensionat i a 

part de sobredimensionat pensem que està mal organitzat i aquí està la proba. 

Políticament està clar que no és un error de la regidora, per tant no demanem 

responsabilitats polítiques però si que pensem que la regidora potser ha de posar una 

mica més d‘ordre dins el departament,  perquè això no torni a passar. És  el que 

nosaltres ja fa temps que anem dient perquè no és el primer error i esperem que sigui 

l’últim, però si no hi ha algun canvi, ens fa témer que no serà l’últim.  

Per tant ens abstindrem. 

 

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

Primer faré un comentari frívol. Pensava que ho havia viscut tot com a regidor però això 

d’autodenunciar-me és una cosa que no contemplava i al final ho he pogut viure al meu 

últim ple. 

Dit això vull comentar que aquí votem 3 temes diferents i això és el que a mi 
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m’incomoda una mica més. Potser hi ha tres temes importants i en votem dos. Un és la 

solució que ha adoptat l’ajuntament  a aquest problema, el tema de buscar un conveni 

per resoldre una situació d’aquest tipus i a nosaltres ens sembla que és una solució 

encertada i teniu tot el nostre recolzament. Creiem que és millor buscar aquesta via, no 

demorar-ho en el temps i no ha haver d’acumular, a més a més, interessos de demora i 

altres costos i agreujar més el tema. A més a més també pel propi promotor que no té 

culpa i que si pot tornar a reprendre les obres millor que millor. Aquest és un tema i 

teniu aquí tot el nostre recolzament. 

Després hi ha un altre tema que també votem i és que  estem rebutjant les al· legacions 

d’uns altres propietaris del costat. També estem votant això. Aquí tècnicament jo no sóc 

capaç de dir el què . És veritat que no ens pertoca perquè moltes vegades ho hem fet, 

hem confiat en els tècnics quan rebutgen una al·legació i en aquest cas després del que 

ha passat a mi em costa una mica confiar i aquest serà el motiu de la meva abstenció, el 

fet que també està incorporada a la decisió rebutjar les al·legacions d’uns veïns que són 

els que han fet esclatar la història, encara que reclamaven una altra cosa . Jo amb les 

explicacions que hi ha a l’informe no he estat capaç d’entendre-ho, tècnicament a mi se 

m’escapa, en tot cas si se m’explica bé puc canviar el sentit del vot . 

Finalment hi ha un tercer tema que és l’últim que s’ha apuntat, que no és el que votem, 

però si crec que és la conseqüència del que ha passat i és que ara pagarem uns diners per 

una decisió no encertada d’una tècnica de la casa i no és la primera vegada que passa, en 

això estem d’acord. I com no és la primera vegada que passa, no sé tampoc si és de la 

mateixa tècnica o no, però una errada d’aquest calibre ens acaba suposant diners als 

ciutadans. Penso que evidentment s’ha d’estudiar si hi ha algun tipus de responsabilitat, 

simplement queda aquí. Responsabilitat que evidentment en tot cas seria dels tècnics, 

que quedi molt clar, no demano cap mena de responsabilitat en un tema com aquest, 

només faltaria . La feina dels tècnics és informar aquestes llicències correctament i en 

toc cas demano simplement a l’equip de govern que faci allò que convingui, que no sé 

que és , si vol dir posar ordres doncs si, posar ordre.  

Espero també que se’m doni alguna explicació més sobre el tema de les al·legacions i 

podria canviar el sentit del vot, en altre cas m’abstindré. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Abans de donar la paraula a la Sra. Marrodán, voldria dir en primer lloc que òbviament 

s’estudiarà allò que més convingui. És un tema que està sobre la taula el estudiar, com 
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han dit, sense entrar en més detalls, allò que més convingui. 

Però a mi em fa l’efecte i també des de l’equip de govern (i permeti’m que ho digui jo 

per tal que no ho digui ella) que a l’àrea d’urbanisme es fa una molt bona feina, crec que 

s’han actualitzat moltes coses que estaven endarrerides, obres aturades, oblidades, etc. 

En aquest cas concret s’ha entomat i s’ha donat la cara des del minut zero. Crec que 

excusa cap. No s’ha posat cap excusa, en aquest sentit hem estat clars i entomant aquest 

problema des del moment que esclata i òbviament ens esclata per unes denúncies d’uns 

veïns. Després una altra tècnica de la casa evidencia que certament hi ha hagut una 

errada al concedir una llicència d’obres. Compartim al cent per cent que tant  si es té 

responsabilitats de govern o amb responsabilitats fora del govern, però com a regidor, 

no hi poden haver més errades  i òbviament no poden haver errades, ho compartim i 

treballem perquè així sigui . 

Ja hem perdonaran quan diuen que s’han comès errors anteriorment i que ara no em 

vingui al cap cap errada com aquesta de la que estem parlant ara en aquests moments, 

d’una magnitud que pugui provocar una despesa important pel municipi i unes 

conseqüències importants pel municipi. Si volen després em recorden quines han estat 

aquestes altres errades similars perquè ara, personalment, no en  tinc cap coneixement 

de fets que s’hagin produït com aquest i que hagin comportat haver de fer aquest tipus 

de tramitacions jurídiques o extrajurídiques per tal de no demorar-ho i resoldre-ho de la 

manera més immediata. 

Comparteixo amb el Sr. Molinero que a part de la resolució d’aquest conveni calia 

d’alguna manera resoldre les al· legacions que havien presentat els veïns, perquè 

tècnicament es responen aquestes al·legacions. És a dir ells al·legaven uns motius 

tècnics que no eren aquests, segons els tècnics de l’ajuntament, però alhora aquesta 

exposició de motius tècnics per part dels veïns van fer aflorar altres motius tècnics que 

si ens van evidenciar el que és evident.  

Les discrepàncies es resolen amb la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, 

a Barcelona i per tant si alguna vegada es produeix algun tipus de discrepància amb una 

obra major, com és el cas que estem parlant, es porta a “desempatar” a fora.  

El que si voldria és defensar la tasca que s’està fent des de l’àrea d’urbanisme crec que 

seria injust dir que no s’està fent una bona feina des de l’àrea i podríem compartir altres 

anàlisis que crec que pertoquen en un altre àmbit i que no és aquí al ple i a micro obert, 

de com poder organitzar o parlar de l’organització d’un àrea, que saben que sempre 

estem disposats a parlar i compartir amb la resta de regidors i regidores. 
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Ara la Sra. Marrodán ens explicarà el que fa referència als veïns.  

 

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

energia: 

 Primer explicaré això dels veïns i després, per al· lusions, contestaré.  

 Gràcies Sra. alcaldessa per tots els comentaris que ha fet.  

A veure si ho podré explicar perquè em surti prou entenedor, donat què són contextos 

amb  consideracions tècniques fetes pels tècnics. Les primeres al· legacions demanaven 

que no es tenia ben contemplada la cota de planta baixa respecte al carrer Bertí.  Es va 

evidenciar que aquest no era el problema que generava el mal atorgament de la llicència 

i això és el que s’ha contestat als veïns d’una de les al·legacions que s’han fet.  

En el moment en què un edifici es troba en un desnivell prou important com perquè hi 

hagi un diferencial de més de 1,5/2  metres respecte a l’accés o els extrems de l’edifici  i 

la cota on es posa aquesta planta baixa, la nomenclatura, la manera de anomenar aquesta 

planta canvia. Aquesta és una de les al· legacions que s’ha contestat. La planta baixa no 

està mal posada simplement que una part de la planta si te la mires per un carrer és 

planta baixa i si te la mires per l’altre és planta primera. Això en el benentès que 

respecte a aquestes cotes de nivell l’edifici està ben implantat, tan en la llicència 

anterior com la que es procedirà a atorgar actualment.   

En una altra de les al·legacions que es feien es posava en dubte que el nou edifici 

pogués tenir un pati de llums colindant a l’existent i que en aquest pati de llums ventilés 

l’escala o determinats nuclis dels habitatges. La qüestió aquí es desestima perquè la 

realitat de tot plegat és que encara que s’hagi construït amb temporalitats molt diferents 

i que s’hagi construït per promotors diferents, inicialment això era un única promoció 

que recollia la construcció per fases de diferents edificis i que anaven dins d’una sola 

globalitat. Per això en algun punt d’aquest informe s’explica que en el fons, aquests 

edificis existents i el que està a mig construir, són una mateixa comunitat de propietaris. 

És diu comunitat de propietaris complexa perquè al darrera hi ha unes casuístiques que 

ara no sé explicar amb detall i que fan que tot estigui contemplat per una mateixa unitat, 

una mateixa totalitat i això fa possible aquesta ventilació, però per definició, també, els 

patis de llum ho permeten.  

Dins l’escrit dels veïns també hi havia una consideració perquè posaven  en dubte per 

una qüestió de bon fer arquitectònic el fet que el promotor vulgues incloure dins el que 

és l’aprofitament d’aquest edifici, més enllà dels habitatges pròpiament i de les places 
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d’aparcament, dos petits espais destinats a oficines. El bon fer arquitectònic no és una 

raó per la qual no es pugui concedir una llicència si allò que es sol·licita compleix 

estrictament la llei. Les normes urbanístiques permeten tenir aquesta consideració 

d’oficina, en aquests equips que hi havia a l’edifici, corresponien i acomplien 

perfectament les normes urbanístiques i per tant no es podia dir que no. El bon fer 

arquitectònic són reflexions, opinions, que quan s’està atorgant una llicència es poden 

considerar, comentar, però  no et pots sortir de la normativa urbanística per donar la 

llicència. Per aquest motiu no s’ha pogut estimar un bon fer arquitectònic si allò que 

demanen és correcte segons la norma.  

Per altra banda també demanaven que mentrestant l’obra estès aturada es garantís la 

conservació i la seguretat  de la via pública  i també la conservació de l’immoble 

existent. Quan es va començar l’obra es va  enretirar l’envà pluvial que és aquest 

element que protegeix d’humitats i aïlla tèrmicament l’edifici existent i a mesura que 

l’obra anava pujant s’anava enretirant aquest envà. Es va demanar, lògicament i com 

pertoca que es faci, que s’actués durant l’aturada de l’obra per protegir l’edifici existent 

i l’arquitecte va traslladar aquesta petició a la propietat, al promotor. De fet també en 

aquest informe tan extens que s’adjunta com a dictamen hi ha algun punt en què es fa 

l’extracte de tot allò que ha demanat l’arquitecte municipal al promotor per fer aquesta 

garantia de conservació de l’edifici existent.  

Amb això he intentat explicar totes aquestes al·legacions que s’han desestimat als veïns. 

No sé si amb això el Sr. Molinero en té prou, no tinc possibilitats d’explicar-li amb més 

detall.  

Per altra banda Sr. Guillén, sobre el que li comentava a la Sra. alcaldessa, sempre hi ha 

la Comissió Territorial que ens dóna la cobertura necessària, sense cap mena de dubte, 

de la neutralitat de la solució que trobin . La Comissió Territorial ens permet tenir 

aquest escenari de no decantar-nos per cap pèrit o tècnic públic que pugui estar al 

mercat i aquí ho hem obviat de totes totes. La Comissió Territorial és l’organisme que 

ens ajuda en aquest sentit.  

Rigor i control del departament, Sr. Bernaldo, vostè sap perquè n’hem parlat quines són 

les dificultats que representa el dia a dia i l’acompliment de la normativa. Jo com 

sempre em poso a la seva disposició perquè vingui i ens ajudi a treballar i a millorar tots 

els àmbits de l’ajuntament en què tots plegats entenguem que podem millorar, perquè 

estem aquí per això. Sap vostè, perquè n’hem parlat i ho recordo de l’anterior legislatura 

quan em va fer el mateix comentari, que el vaig convidar a venir i en vam parlar i  hem 
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evolucionat i hem fet molts canvis, estem fent molts canvis i molts els tenim vius en 

aquest moment, justament en aquests moments. No sempre els canvis són tan ràpids 

com un vol, però seran efectius, perquè d’això es tracta, de garantir l’eficiència, la 

qualitat i el rigor dels nostres tècnics. En això estem, perquè els nostres tècnics treballen 

bé, encara que es produeixin errors, però treballen bé i aquí estem per demostrar-ho.  

No sé si quedava alguna qüestió més per contestar. 

 

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

Quan he parlat d’errors d’urbanisme em referia a què al capítol VI dels pressupostos 

d’enguany tenen una partida de 150.000€ que va a compte de la parcel· la del carrer 

Bages . És una errada d’urbanisme, no he dit que fos una errada similar, ni calcada 

d’aquesta, he parlat simplement d’error d’urbanisme , que ens ha costat uns diners, 

gairebé 600.000€ si no vaig errat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé això va ser una cosa diferent, però és cert que va ser una errada de planejament que 

li va suposar una expropiació a l’ajuntament a l’any 2008. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

En tot cas no ve al cas ara fer un llistat d’errors o del que considerem errors o no, en tot 

cas del que estem parlant és de què ara hi ha hagut un error, que costarà uns diners i que 

el que s’ha de fer és intentar establir els mecanismes perquè no torni a passar i no 

encomanant-nos a  la Verge o la mare de Déu, o al que sigui. En tot cas està clar que els 

tècnics fan una bona feina, jo no estic criticant això , dic que potser s’haurien d’establir 

uns altres mecanismes de control perquè això no passi. Només això. També trobo a 

faltar un pèl d’autocrítica, res més . 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

D’acord, en tot cas dir-li que des de l’equip de govern no ens encomanem a cap verge, 

cadascú a nivell personal tindrà les creences que pugui tenir, però políticament no ens 

encomanem ni a verges, ni a sants, perquè crec que no ens pertoca. Ens pertoca treballar 

i treballar terrenalment que és el que fem dia darrera dia . El que si li puc dir és que 

autocrítica es fa des del moment en què se’ls convida per tal de millorar totes les àrees, 

que segur que s’han de millorar, d’aquest ajuntament i que entre tots puguem arribar a 
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resoldre  i a tenir un funcionament d’excel· lència que és el que de fet busquem en 

aquest ajuntament. Des de l’equip de govern crec que treballem en aquesta línia. Dir-li 

que aquests procediments que vostè reclama òbviament s’ha posat sobre la taula i s’està 

treballant . Penso que en futures comissions d’urbanisme, és on s’han de seguir 

treballant aquests temes i agraeixo la seva col· laboració per ajudar-nos a establir i a 

treballar aquests procediments.  

 

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

Dues coses, una és que jo també em referia a aquest cas, tot i que evidentment que és 

diferent, ja em val l’explicació del Sr. Guillén. 

Agraeixo molt les explicacions de la Sra. Marrodán,   l’esforç, no ja inicial sinó el de 

ara, per explicar les al· legacions. Realment s’entén molt més bé que no pas al dictamen. 

A mi, per exemple, el que em creava més dubtes era el tema del pati interior. 

Francament no entenia la resposta que es donava. El tema del pendent em generava 

bastants dubtes en l’explicació que hi ha en aquest informe tan extens que tenim i 

evidentment encara hi ha alguna cosa que em costa d’entendre però això és degut a les 

meves limitacions urbanístiques, que són les que són i que no les arreglarem encara que 

estigués 20 anys més de regidor. Per tant em dono per satisfet amb les explicacions i 

canvio el meu sentit del vot.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 

i 1 ICV-EUiA-E,) i 2 abstencions (1 C’s i 1 SI-Solidaritat), dels 17 membres assistents essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

7.  Aprovació de la  modificació de les  bases específiques per a la convocatòria d' ajuts a 

projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat.  

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat, salut i cooperació. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que l’ajuntament de la Garriga en sessió de data 22 d’abril de 2009, va adoptar l’acord 

d’aprovació inicial de les “Bases especifiques bases específiques per a la convocatòria d' 
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ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat.”  

 

Atès que des de aleshores s’han detectat alguns punts que caldria modificar per adaptar-se a les 

modificacions normatives produïdes. 

 

Vist que en data 10 de desembre de 2015 es va reunir e Consell Municipal de Cooperació en el 

qual es va proposar modificar aquestes bases amb un afegitó com a segon paràgraf al punt 3r de 

les bases. 

 

Vist l’informe de la Regidora de l’Àrea d’Igualtat, salut i cooperació conjuntament amb la 

tècnica de l’àrea i la cap de serveis a les persones. 

 

Atès allò que disposen els articles 70 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local i els articles 240 i següents del Decret Legislatiu que aprova el text refós 

de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 16 a 19 del RDL 

2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 124 del 

ROAS, en relació al procediment aprovatori i publicació de les Ordenances i Reglaments de les 

Entitats Locals i en relació amb l’elaboració de normes locals destinades a fer efectiva la 

participació dels veïns en els assumptes de la vida pública municipal. 

 

FONAMENTS JURÍDICS. 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,  

• Real Decret 888/2006 que aprova el reglament corresponent. 

• Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de la Garriga, aprovada 

definitivament en data 11/04/2009. 

• Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens local, aprovat per Decret 179/95. 

 

Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 

 

Primer.- Aprovar la modificació de les bases específiques per a la convocatòria d' ajuts a 

projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat, en el termes que es detallen afegint un 

segon paràgraf a l’article 3r.: 
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3. 2 En cas que, un cop aprovades les subvencions a les entitats que s’hagin presentat a 

aquesta convocatòria, resti saldo en l’aplicació pressupostària, es podrà destinar a projectes 

d’emergències o d’altres projectes de cooperació que es valori, d’acord amb el que 

s’especifica al conveni amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  prèvia 

acceptació de la Junta de Govern Local.  

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies, a fi i efecte que s’hi 

puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 

corresponents al Butlletí Oficial de la Província, i una referència d’aquest en el Diari Oficial de 

la Generalitat. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 

de l’anunci al BOP. 

 

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

reclamació, la modificació de les bases quedarà aprovada de forma definitiva sense necessitat de 

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

reglamentària aprovada. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Bona nit. Avui portem a la seva consideració l’ampliació d’un punt de les bases 

específiques de l’ajuntament per la convocatòria dels projectes. És una qüestió de 

legalitat, una cosa que ja fèiem perquè amb el nostre conveni amb el Fons Català de 

Cooperació ja ho teníem establert d’aquesta manera, però dins de les nostre bases 

específiques no teníem aquest apartat. 

La modificació és a l’apartat 3.2 i bàsicament diu que en cas que un cop atorgats els 

imports als projectes de cooperació quedés un romanent, aquest romanent el podem 

destinar tant a campanyes d’emergència com a  altres projectes de solidaritat que el 

Consell de cooperació  pogués interpretar com un ajut de cooperació i solidaritat. 

Això ja s’ha passat pel nostre Consell de cooperació municipal, tothom hi va estar 

d’acord i simplement cal acabar de fer el formulisme d’afegir ho a les nostres bases 

específiques de l’ajuntament. Res més. Ho deixem a la seva consideració.  

 

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

 Nosaltres estem d’acord i sobretot si ha passat pel Consell municipal.  
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

 Votaré a favor. 

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Res a dir votarem a favor.  

 

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

 És una decisió del Consell de cooperació que recolzem plenament. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

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

personal de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació per a l’exercici 2016. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat, salut i cooperació. 

 

ANTECEDENTS 

 

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

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

assenyala: 

 

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

sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter 

básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad 
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Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades 

mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en 

virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades 

citadas en este apartado. 

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

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

 

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

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

plazo de 20 días”. 

 

Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de data 7/12/2015. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

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

per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local. 

 

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

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

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

extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per l’esmentat personal el 2014, en termes 

d’homogeneïtat pels dos període objecte de comparació, tenint en compte allò que disposa 

l’apartat Dos d’aquest article. 

 

S’exceptuen en tot cas:  

  

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. 

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

c) Las indemnitzacions corresponents  a trasllats, suspensions o acomiadaments 

d) Las indemnitzacions per despeses que hagin realitzat el treballador.   
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Per tal de complir amb aquesta nova obligació, i d’acord amb els pressupostos vigents per a 

l’exercici 2015, de les entitats, Ajuntament de la Garriga i Organisme Autònom de Mitjans de 

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

segueixen: 

 

Primer .- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga per a 

l’exercici 2016 en els següents termes: 

 

Massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Garriga: 2.567.155,54€ 

 

Massa salarial de l’entitat Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga: 

88.534,14€ 

 

Total massa salarial personal laboral exercici 2016: 2.655.689,68€ 

 

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

Barcelona. 

 

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

 

INTERVENCIONS  

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

En aquest punt, tal i com ens obliga la llei, s’aprova la massa salarial de 2016. De fet 

aquesta quantia ja estava inclosa en el pressupost del 2016, que varem aprovar el mes de 

desembre, dins del capítol 1, i no hi ha hagut cap modificació. 

Per tant queda de la següent manera: La massa salarial del personal laboral de 

l’ajuntament de la Garriga és de 2.567.155,54€ 

I la massa salarial de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga 

és de 88.534,14€. 

Queda a la seva consideració 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies Sra. Llobet. Recordin que només estem parlant d’imports de massa 
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salarial bruta de personal laboral i de l’Organisme Autònom, funcionaris a part. Aquesta 

no és la despesa total de capítol 1 de l’ajuntament només aquesta part, laboral i OAMC.  

 

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

Respecte aquest punt no tenim res dir, hi estem a favor, ja que donem suport a qualsevol 

iniciativa que beneficiï les persones que treballen a l’Ajuntament.  

 

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

 Votarem a favor. 

 

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

 És un pur formalisme i votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Res a dir, votarem a favor.  

 

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

És una mica cansí haver de votar les coses dues vegades perquè com bé ha apuntat la 

Sra. Llobet ja ho varem votar amb el pressupost, però en fi no saben que fer per tal que 

ens entretinguem una estona més . Votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Moltes gràcies. El Sr. Molinero té tota la raó.  

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

9. Donar compte del decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2015, de modificació del 

membres de la Junta de Govern Local. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
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Es dóna compte del decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2015, 

 

«Vist que en data 1 de juliol de 2015 es va dictar resolució d’alcaldia llur part resolutiva era 

del tenor literal següent: 

 

Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 16 de juny de 2015 de nomenament 

dels membres de la junta de govern local en els termes següents: 

 

Determinar de forma expressa la designació del membre de la Junta de Govern Local 

amb la inclusió d’un regidor de l’oposició amb veu i vot, la qual quedarà integrada pels 

quatre regidors següents : 

 

• Sra. Neus Marrodán i Torrents  

• Sr. Vicens Guiu Fàbregas  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sr. Israel Molinero i Blanco (ICV-EUiA-E) els primers 6 mesos, de juliol de 2015 a 

desembre de 2015   

 

Segon.- Establir que un cop passats sis mesos, seran designats regidors amb veu i vot de 

forma successiva les persones següents: 

 

• Els segons 6 mesos de gener de 2016 a juny de 2016 el Sr. Josep Oliveras i Cuquet 

(SI)   

• Els següents 9 mesos de  juliol 2016 a març 2017, el Sr. Àlex Valiente i Almazán  

(PSC-CP) 

• Els següents 9 mesos d’abril 2017 a desembre 2017, el Sr. Ángel Guillén i Deu 

(C’s)  

• Els darrers 18 mesos de gener 2018 fins les eleccions de maig de 2019: la Sra. 

Clara Dachs i Bernad (CUP-PA). 

 

Tercer.- Notificar personalment la present resolució al Sr. Israel Molinero i Blanco, que 

es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució 

de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, 
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igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 

de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura per l’Alcaldessa. 

 

Quart.- Donar compte de la present resolució als diferents portaveus dels grups de 

l’oposició. 

 

Cinquè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió 

que es celebri. 

 

Vist que al Ple de data 18 de novembre de 2015, el Sr. Josep Oliveras i Cuquet va renunciar al 

càrrec de regidor del grup municipal de Solidaritat Catalana per la Independència (SI-

Solidaritat). 

 

Vist que al Ple de data 16 de desembre de 2015 el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach, número 2 de 

la llista de SI-Solidaritat va prendre possessió del càrrec de regidors en representació de 

l’esmentat grup. 

 

Vist que en conseqüència a partir del mes de gener de 2016, i durant els propers 6 mesos, 

correspon al grup municipal de SI-Solidaritat assistir amb veu i vot a les sessions de la junta de 

govern de gener a juny de 2016. 

 

Vist que el Sr. Xavier Bernaldo i Cararach és l’únic  representant del seu grup, d’acord amb el 

resultat electoral del passat 24 de maig. 

 

Vist que en conseqüència cal donar formalitat a aquesta designació mitjançant una nova 

resolució d’alcaldia. 

 

Ateses les facultats i atribucions que em concedeixen els articles  53, 54 i 55 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, i allò que disposa l’article 42 del R.D.2.568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals. 

 

R E S O LC  : 
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Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 1 de juliol de 2015 de nomenament dels 

membres de la junta de govern local en els termes següents: 

 

Determinar de forma expressa la designació del membre de la Junta de Govern Local amb la 

inclusió d’un regidor de l’oposició amb veu i vot, la qual quedarà integrada pels quatre 

regidors següents : 

• Sra. Neus Marrodán i Torrents  

• Sr. Vicens Guiu Fàbregas  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sr. Xavier Bernaldo Cararach (SI-Solidaritat) els propers 6 mesos, de gener de 2016 a 

juny de 2016   

 

Segon.- Establir que al mes de juny de 2016, seran designats regidors amb veu i vot de forma 

successiva les persones següents: 

 

• Els següents 9 mesos de  juliol 2016 a març 2017, el Sr. Àlex Valiente i Almazán  

(PSC-CP) 

• Els següents 9 mesos d’abril 2017 a desembre 2017, el Sr. Ángel Guillén i Deu (C’s)  

• Els darrers 18 mesos de gener 2018 fins les eleccions de maig de 2019: la Sra. Clara 

Dachs i Bernad (CUP-PA). 

 

Tercer.- Notificar personalment la present resolució al designat, que es considerarà acceptada 

tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí 

Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució 

en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 

de la signatura de la Resolució per l’Alcaldessa. 

 

Quart.- Donar compte de la present resolució als membres de la junta de govern local i als 

diferents portaveus dels grups municipals. 

 

Cinquè.- Donar compte al ple de l‘Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es 

celebri. 
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Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de la qual cosa 

dono fe com a Secretari  de la Corporació. Signat Meritxell Budó i Pla=alcaldessa i Joaquim 

Rosell i López=secretari» 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Com vostès sabran al nostre ajuntament i des de fa un temps, a la composició de la Junta 

de Govern, que consta de 5 membres, es va decidir que formessin part  també els grups 

polítics que no estan al govern, entenent que d’aquesta manera es treballava també 

d’una manera més transparent, més oberta i amb més participació i implicació de totes 

les formacions polítiques. 

Tot i tenir la titularitat de 5 membres tots els portaveus que vulguin assistir a la Junta de 

Govern,  encara que no formin part d’aquests 5, ho poden fer i de fet així ho fan de 

manera regular. Penso que en aquest punt és bo reconèixer-ho perquè vol dir que estan 

implicats i que el seu compromís és ferm, assisteixen regularment a les Juntes de 

Govern. Penso que això s’ha de dir i s’ha d’agrair.  

A la Junta de Govern en formem part cinc membres, jo mateixa com a alcaldessa, tres 

tinents d’alcalde (la Sra. Marrodán, el Sr. Guiu i el Sr. Joan Esteban) i després un 

membre de les formacions polítiques dels diferents grups que s’ho van tornant en funció 

de la representativitat electoral que van tenir a les darreres eleccions. Per tant des del 

mes de juny d’aquest any fins ara el mes de desembre li corresponia formar part amb 

veu i vot al Sr. Israel Molinero (al que òbviament també agraïm la seva tasca i la seva 

implicació per les decisions que s’han pres ), els següents sis mesos li correspondran al 

Sr. Bernaldo de SI-Solidarita. Els següents 9 mesos li correspondran al Sr. Valiente i 

després al Sr. Guillén i els darrers 18 mesos a la Sra. Dachs. 

 

El ple de l’ajuntament resta assabentat 

 

 

10. Informes de l’alcaldia  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ja els hem informat que ens presentàvem com a acusació particular, per tant no cal 
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repetir.  

 

11. Mocions  

 

Moció que presenten els grups polítics de la C.U.P i de C’s de la Garriga demanant mesures 

locals i a nivell de Catalunya per fer front a l’assetjament LGTBI i especialment en l’àmbit  

educatiu on demanem un protocol d’actuació. 

 

El dia 27 de maig de 2010, es va aprovar al Parlament de Catalunya, la llei 14/2010 dels drets i 

oportunitats en la infància i l'adolescència. 

 

El dia 2 d'octubre de 2014 se va aprovar al Parlament de Catalunya, la llei 11/2014 per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

Aquesta Llei, entén la coeducació com “l’acció educativa que potencia la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, 

identitat de gènere o expressió de gènere.” I, d’acord amb aquest principi de coeducació, afirma 

que “s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents 

models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius.” 

 

El dia 22 de Juliol de 2015 es va aprovar al Congrés dels Diputats, la llei 8/2015 per la protecció 

a la infància i a l'adolescència. Aquesta llei junt a la Convenció dels Drets dels Infants de 

Nacions Unides, reconeix que el menor té dret a que el seu interès superior sigui valorat i 

considerat en totes les accions i decisions que li afectin. 

 

Aquesta última exposa a més, que es tingui en compte la preservació de la identitat, la cultura, 

religió, conviccions, orientació i identitat sexual, en definitiva, el lliure desenvolupament de la 

seva personalitat. Aquest últim punt està recollit també en l'article 10 de la Constitució 

Espanyola. 

 

Aquestes tres lleis, intenten respondre a les necessitats d'un sector important de la població, i per 

les quals la majoria de grups parlamentaris van arribar a un acord per poder donar solució a les 

necessitats que en gran part aquestes lleis recullen. 
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I diem intenten, perquè a data d'avui, tant la llei 14/2010 i la llei 11/2014, amb dues 

autonòmiques, no tenen disposicions reglamentàries per poder fer-la efectiva i com a 

conseqüència d'aquesta deixadesa, hem d'assistir a episodis d'assetjament escolar com 

l'ocorregut el passat 24 de desembre on l'Alan, menor transsexual, després l'assetjament 

continuat patit en diversos centres educatius on va estudiar, va acabar suïcidant-se. 

 

És per això, per la voluntat d'accelerar la implementació de solucions davant aquests casos, 

presentem diverses accions que pot dur a terme l’Ajuntament, així com l'esborrany d'un protocol 

que intenta facilitar la tasca que en aquest sentit considerem que ha de realitzar tant la Regidoria 

d'Ensenyament, la Regidoria d'Igualtat i també la Conselleria d'Ensenyament. Un protocol que 

volem deixar obert a entitats, centres educatius, AMPA, partits polítics i a la ciutadania en 

general i que serveixi, si més no, com un primer pas d'actuació  

per fer front l’assetjament escolar del col· lectiu LGTBI 

 

És per tot plegat que d’acord amb tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal de Ciutadans la 

Garriga proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Que en el Consell Escolar Municipal, es presenti la proposta de protocol inclosa en 

aquesta moció amb l'objectiu que sigui treballada, esmenada i enriquida perquè la tinguin en 

compte les regidories d'Igualtat i Ensenyament amb la finalitat de poder implementar l'esmentat 

protocol a la Garriga per, posteriorment, donar trasllat al Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya de la seva existència i aplicació. 

 

Segon: Signar com a Ajuntament un conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC per 

facilitar la forma de denunciar els casos d’assetjament escolar LGTBI patits per a nenes, nens i 

adolescents d’aquest municipi, en cas que n’hi hagi. 

 

Tercer: Incorporar la perspectiva LGTBI al futur Pla d’Igualtat Municipal que es dissenyarà i 

desenvoluparà des de l’Àrea de polítiques d’Igualtat. 
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Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi reglamentàriament les lleis 

aprovades al Parlament de Catalunya 14/2010 (Llei dels drets i oportunitats en la infància i 

l'adolescència) i la llei 11/2014 (Llei contra la LGTBI fòbia), en concret l’article 12 que va 

dirigit a totes les escoles i instituts de Catalunya i, per tant, també a les de la Garriga, i que 

destini en el següent exercici pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin 

aplicar-se de manera efectiva. 

 

«PROTOCOL D'ACTUACIÓ SOBRE IDENTITAT DE GÈNERE DAVANT LA INFÀNCIA 

I L'ADOLESCÈNCIA EN EL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA 

 

Introducció 

 

La identitat de gènere s'estableix a través de l'experiència íntima del propi gènere, incloent la 

vivència del propi cos i sexualitat així com la pràctica social amb el sexe sentit, en aspectes 

com ara la vestimenta, el llenguatge i altres pautes de comportament. 

 

La transsexualitat, considerada com un rebuig al sexe assignat en néixer, ha estat àmpliament 

estudiada ja per la medicina i per la psicologia. Es tracta d'una realitat social que requereix 

una resposta del legislador, perquè l'assignació registral del sexe i el nom propi puguin ser 

modificades, amb la finalitat de garantir el lliure desenvolupament de la personalitat i la 

dignitat de les persones la identitat de gènere no es correspon amb el sexe amb què inicialment 

van ser inscrites. 

 

La realitat de les persones transsexuals forma part de la diversitat humana, encara que no 

sempre és visibilitzada, compresa, valorada i integrada amb normalitat a nivell social, a causa 

del desconeixement s'enfronten a obstacles per a la seva participació social que connecten amb 

un sistema de creences que perpetuen la discriminació. En aquest sentit l'àmbit educatiu és el 

lloc idoni per a integrar aquesta diversitat, establint-se com un recurs transformador i 

imprescindible en la transmissió dels valors d'igualtat, pluralitat, diversitat i respecte. 

 

La manifestació de disconformitat amb el gènere assignat en néixer pot suposar, en la infància i 

joventut, una situació d'especial vulnerabilitat i arribar a provocar problemes d'integració o 

rebuig social, que en l'àmbit educatiu poden desembocar en abandonament o fracàs escolar, 

amb la consegüent repercussió negativa en el futur personal i professional. Aquesta 
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circumstància es pot viure amb normalitat, d'una manera no traumàtica o arribar a produir 

profund malestar i rebuig del propi cos. Les dificultats a què poden enfrontar aquests nens i 

adolescents aconsellen desenvolupar actuacions que permetin anticipar una resposta en l'àmbit 

educatiu, comptant amb els seus familiars i el seu entorn, per aconseguir la seva plena 

integració social, i evitar situacions de rebuig, discriminació o transfòbia. 

 

Els nens i adolescents transsexuals són invisibles per als seus centres educatius que no tenen 

protocols per fer els centres lliures de discriminació, i tot el que és invisible és més vulnerable a 

l'exclusió i la discriminació. 

 

Cal ser conscients que queda una llarga lluita per aconseguir eliminar l'estigma i la 

discriminació que pateixen els nens i adolescents transsexuals i per aconseguir que les lleis 

incloguin la seva realitat. Lleis que respectin la seva identitat de gènere i ajudin a evitar les 

conseqüències de la transfòbia que en aquest moment experimenten. De moment només podem 

acudir al nostre país al article 10 de la Constitució, i a la primacia de l'interès superior dels 

menors consagrat en la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada 

recentment per la Llei Orgànica 8/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i 

adolescència i per la llei 26/2015 de protecció a la infància i l'adolescència. A Catalunya, a 

més, aquests drets es recullen a la Llei 11/2014, pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, bifòbia i la transfòbia, que a dia d'avui, 

no té reglament per seva aplicació efectiva i pel que fa als drets en la infància i adolescència, 

en la llei 14/2010 també sense desenvolupament reglamentari. 

 

Per tot això, en l'àmbit educatiu cal abordar aquestes situacions proporcionant informació i 

formació a la comunitat educativa, afavorint l'aprenentatge i la pràctica de valors basats en el 

respecte a la diferència, en la tolerància a la diversitat sexual i de gènere. 

 

Principis generals d'actuació 

 

Per tal de protegir el lliure desenvolupament de la personalitat i el dret d'expressar la pròpia 

identitat de l'alumnat en l'àmbit del sistema educatiu, i d'acord amb la Llei 8/2015 de 22 de 

Juliol de 2015, per a la protecció del menor, per la no discriminació per motius d'identitat de 

gènere i reconeixement dels drets dels mateixos, els centres docents tindran en compte els 

següents principis generals d'actuació: 
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a) De conformitat amb la normativa vigent, els centres docents han de desenvolupar els 

projectes educatius i els reglaments d'organització i funcionament des del principi general de la 

tolerància, la llibertat i als drets d'identitat de gènere de l'alumnat, així com per a la prevenció 

de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos. 

 

b) El desenvolupament de la vida dels centres docents i les activitats dels mateixos, en general, 

s'orientaran a considerar aquests centres com a espais lliures d'assetjament, agressió o 

discriminació per motius d'identitat de gènere o d'orientació sexual. 

  

c) Els centres docents adoptaran totes les mesures necessàries per a la prevenció, detecció i 

eradicació d'actituds i pràctiques que, de conformitat amb la normativa vigent, manifesten 

prejudicis sexistes, suposin discriminació, o estiguin basades en la idea de la inferioritat o 

superioritat de qualsevol orientació sexual o identitat de gènere. 

 

d) Els centres docents realitzaran actuacions per afavorir la plena integració de l'alumnat no 

conforme amb el seu gènere assignat en néixer, i per evitar qualsevol forma d'exclusió social o 

manifestació de violència, assetjament o fustigació cap a aquest alumnat o les seves famílies, 

assegurant, en el seu àmbit, la protecció i el respecte degut a la seva identitat de gènere. 

 

Objecte 

 

El present protocol d'actuació té com a objecte establir orientacions i pautes d'intervenció per a 

l'adequada atenció educativa de l'alumnat menor d'edat no conforme amb la seva identitat de 

gènere, garantint el lliure desenvolupament de la seva personalitat i la no discriminació per 

motius de la seva identitat sexual, així com facilitar processos d'inclusió, protecció, 

sensibilització, acompanyament i assessorament a l'alumnat, a les seves famílies i al 

professorat. 

 

Així mateix, el present protocol té com a objecte establir actuacions per prevenir, detectar i 

evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o violència de gènere, exercides 

sobre l'alumnat no conforme amb la seva identitat de gènere, incloent la coordinació 

institucional, que permetin identificar les seves necessitats i adoptar, si escau, les mesures 

educatives adequades. 
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Identificació i Comunicació 

 

1. Quan el pare, la mare o les persones representants legals de l'alumne o l'alumna, o l'alumnat 

major d'edat, comuniqui al centre una identitat de gènere que no coincideixi amb el sexe 

assignat en néixer, la direcció del centre docent traslladarà aquesta informació a l'Equip 

Docent i l'Equip d'Orientació Educativa, Departament d'Orientació, o al professional de 

l'orientació educativa en els centres docents, segons escaigui, amb l'objecte de poder identificar 

les seves necessitats educatives i adoptar les mesures de sensibilització i informació necessàries 

per assegurar el respecte a la seva identitat de gènere i la seva plena integració al centre 

docent, comptant amb el consentiment exprés del pare, mare o els seus representants legals en 

el cas de l'alumnat menor d'edat. En aquest procés es podran aportar al centre els informes 

oportuns per tal de donar suport a la petició d'adopció de mesures específiques en relació amb 

la identitat de gènere de l'alumne o l'alumna. 

 

2. Quan el tutor o tutora d'un grup, o qualsevol membre de l'equip docent del centre, observi en 

un alumne o una alumna menor d'edat de manera reiterada i prolongada la presència de 

conductes que manifesten una identitat de gènere no coincident amb el sexe assignat en néixer, 

ho comunicarà a l'equip directiu del centre. Aquest proposarà a la família o representants 

legals una entrevista amb el professorat que exerceix la tutoria, a la qual pot assistir el 

professional de l'orientació educativa en el centre, en la qual s'informarà dels fets observats, els 

recursos existents en l'àmbit educatiu i externs a aquest. L'objecte d'aquestes reunions és la 

possibilitat d'iniciar un procés per identificar les necessitats del menor i determinar les 

possibles actuacions a desenvolupar en el centre, amb el consentiment exprés de la família o 

representants legals de l'alumne o alumna. 

 

3. Realitzada la identificació de les necessitats d'aquest alumnat, des de la tutoria, juntament 

amb l'Equip d'Orientació Educativa, Departament d'Orientació, o el professional de 

l'orientació educativa, traslladarà aquesta 

informació a la direcció del centre i informarà a la família o representants legals, dels resultats 

de la mateixa i s'assessorarà als mateixos sobre els recursos propis del sistema de salut 

corresponent. En el cas que la família o representants legals decidissin fer ús d'aquests 

recursos, s'acompanyarà l'informe corresponent elaborat per l'Equip d'Orientació Educativa, 

Departament d'Orientació, o el professional de l'orientació educativa. 
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4. En els processos d'identificació i comunicació de la situació de l'alumne o alumna 

transsexual s'observarà en tot moment el màxim respecte al seu dret a desenvolupar lliurement 

la seva personalitat durant la seva infància i adolescència conforme a la seva identitat sexual i 

absoluta confidencialitat en relació amb el contingut de les entrevistes i informacions 

aportades. 

 

Mesures organitzatives i educatives a adoptar en el centre 

 

Tenint sempre present l'interès de l'alumnat i la necessitat de garantir la seva igualtat i no 

discriminació per la seva especial vulnerabilitat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 

8/2015, de 22 de Juliol, i en la Llei 26/2015 de 28 de Juliol i d'acord amb el pare, la mare o els 

representants legals, en cas de tractar-se de menors d'edat, la direcció del centre procedirà a 

establir les següents mesures: 

 

1. Indicar a la comunitat educativa del centre que es dirigeixi a l'alumne o alumna pel nom 

triat, nom que utilitzarà lliurement en els documents de la seva pròpia elaboració. 

 

2. Adequar la documentació administrativa del centre docent (llistes de classe, butlletí 

informatiu de qualificacions, carnet d'estudiant, composició de grups, etc.), a fi de tenir en 

consideració el nom i el gènere amb el qual se sent identificat l'alumne o alumna. Tot això 

sense perjudici que en l'expedient oficial de l'alumne o alumna, i fins que aquest no sigui 

modificat legalment, es mantinguin les dades d'identitat registrals a efectes oficials. 

 

3. Garantir, en tot cas, la llibertat en l'ús de la vestimenta amb la qual l'alumne o alumna es 

sentin identificats. Si en el centre hi ha l'obligatorietat de vestir un uniforme diferenciat per 

sexes, es reconeixerà el dret de l'alumne o l'alumna a vestir amb robes o uniforme d'acord amb 

la identitat de gènere manifestada. 

 

4. D'acord amb el Pla d'Igualtat entre homes i dones en Educació, s'evitarà realitzar en el 

centre activitats diferenciades per sexe. Si en alguna ocasió estigués justificada aquesta 

diferenciació, el professorat tindrà en consideració el gènere amb què l'alumne o alumna se 

sent identificat, respectant la seva elecció quan la confecció segueixi criteris de voluntarietat de 

l'alumnat. 
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5. S'ha de garantir que l'alumnat tingui accés als lavabos i vestuaris que li correspongui 

d'acord amb la seva identitat de gènere. 

 

6. Es promouran activitats adreçades a les famílies per informar i sensibilitzar sobre la 

vulnerabilitat, discriminació i la necessitat d'adquirir noves habilitats per facilitar la 

participació de l'alumnat i les seves famílies en la vida escolar. 

 

7. Es realitzaran activitats al centre escolar per sensibilitzar l'alumnat i el professorat sobre les 

necessitats de la infància i joventut transsexual. 

 

Mesures de prevenció, detecció i intervenció davant possibles casos de discriminació, 

assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil per identitat de gènere 

 

1. Establir les mesures necessàries, recollides en el pla de convivència del centre, per prevenir i 

intervenir davant les conductes de discriminació, exclusió, agressió, assetjament o de possible 

assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil que es puguin produir, 

especialment quan estigui presenti una component sexual, homòfona o d'identitat de gènere. 

 

2. Qualsevol membre de la comunitat educativa que tingués coneixement o sospites d'una 

situació d'assetjament escolar, violència de gènere o maltractament infantil per identitat de 

gènere sobre algun alumne o alumna, té l'obligació de comunicar-ho al professorat, al tutor o 

tutora, a la persona responsable de l'orientació en el centre o l'equip directiu. En qualsevol cas 

sempre s'informarà al director o directora o, en absència seva, a un membre de l'equip directiu, 

que haurà d'elaborar un informe amb l'actuació del centre. 

 

3. En tots els casos en què, a causa de l'actitud del pare, la mare o l'entorn familiar cap a la 

identitat de gènere de l'alumne o alumna, es detecti algun dels indicadors de maltractament 

infantil, així com quan s'estimi que pugui existir una situació d'assetjament escolar, violència 

de gènere, la direcció del centre docent procedirà a les actuacions pertinents d'acord amb el 

que estableix l'art. 8 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància 

i l'adolescència. 

 

Coordinació entre administracions i institucions 



 

p.o. 27/01/2016 
 

91

 

L'Administració Autonòmica, a través de la Conselleria competent en matèria de menors, 

exercirà les funcions de control i coordinació d'entitats públiques i privades que realitzin 

actuacions en l'àmbit de la Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i 

l'adolescència. Igualment fomentarà actuacions de cooperació amb els ajuntaments i altres 

institucions públiques i amb organitzacions i entitats privades relacionades amb la protecció 

dels drets d'identitat de gènere, així com amb fundacions, associacions, federacions i 

confederacions de LGTB, en matèria d'assessorament i suport al alumnat transsexual, a les 

seves famílies o representants legals i la comunitat educativa.» 

 

INTERVENCIONS  

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

Voldria que constes en acta que hi ha un error en el redactat. Donat que  s’han afegit 

més grups municipals a la moció, aquesta hauria de dir que la presenten els grups 

polítics de la C.U.P-PA, C’s, ICV i SI-Solidaritat. Això al títol de la moció.  

També a l’apartat abans de començar els acords diu “ és per tot plegat que per tot el que 

s’ha exposat el grup municipal de C’s...” , òbviament no som els únics, està la C.U.P , 

Si-Solidaritat i ICV. També s’hauria de rectificar. 

Dit això afegir que aquesta moció neix de dues mocions que es van presentar a la Junta 

de portaveus, una la va presentar la CUP i l’altra nosaltres, en el fons eren molt similars. 

Com eren molt similars vam veure que compartíem moltes coses. No sé si és un miracle 

o no és un miracle que dos grups polítics tan antagònics ideològicament i que 

compartim molt poques coses, ens hagin posat d’acord. Personalment  vull agrair a la 

Sra. Dachs la seva predisposició a arribar a l’acord perquè sé que per ella tampoc ha 

estat fàcil donat que és un tema que professionalment toca i ho viu més del que ho puc 

viure jo. Li vull agrair.  

 Agrair també als grups que us heu sumat a la mateixa i esperem que la resta voteu 

favorablement.  

El que es presenta és una proposta de protocol i com a proposta és un document obert 

totalment a la ciutadania, totalment modificable, un document com a punt de partida, no 

és cap imposició, ni cap cosa tancada, ans al contrari, totalment oberta.  

 

El Sr. Guillem llegeix els acord de la moció  
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Intervé la Sra. alcaldessa: 

 La Sra. Dachs vol completar la presentació.  

 

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

 Gràcies. 

En primer lloc agrair també aquesta acció conjunta que “miraculosament” hem fet C’s i 

la C.U.P i agrair, sobretot a SI-Solidaritat i a ICV, el haver-se sumat a la moció. 

Enteníem que l’havíem de presentar conjuntament perquè s’enllaçava en alguns 

aspectes.  

Matissar que per una banda nosaltres presentàvem unes accions d’actuacions a nivell 

educatiu i en general en contra de l’assetjament LGTBI i en concret C’s feia aquest 

protocol. Hem fet aquesta unió per fer front a l’assetjament LGTBI,  considerem que és 

imprescindible deixar de silenciar aquest tema perquè ens faria còmplices. Considerem 

que és una problemàtica social vigent, com ens ho demostra el fet que un jove es llevés 

la vida fa un mes (avui es feia una convocatòria  a la mateixa hora que aquest ple a 

Barcelona). Per tant no podem deixar de recordar-ho. 

El 90 % de l’assetjament escolar està vinculat a la identitat de gènere i a l’orientació 

sexual,  per culpa d’aquesta impunitat social ha passat això de l’Alan, aquest menor 

transsexual que es va llevar la vida. 

Actualment a Catalunya tenim aprovada la Llei 11/2014 per garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia, que és la que s’insta a la Generalitat que desenvolupi  per garantir 

els drets LGTBI i per la seva  eradicació. Tenim uns drets definits sobre paper però que 

no es desenvolupen ni s'exerceixen. És per aquest motiu que demanem que 

l’Ajuntament de la Garriga desplegui algunes mesures per fer-hi front. 

Des de la CUP posposaven alguns d’aquests acords que ja ha llegit el Sr. Guillem i des 

de C’s es proposava un protocol que, deixin-me matissar, com deia el Sr. Guillen, per 

defecte professional hi ha coses que compartim i volia exposar-les. Que quedi, com bé 

ha dit, que és un document molt inicial i que cal acabar de vestir amb la comunitat 

educativa, amb agents socials, amb entitats com seria el projecte Mexcla’t que ja estan 

treballant en aquest  àmbit. És a dir que s’ha de garantir que sigui consensuat més enllà 

d’aquestes primeres ratlles que ja estan escrites. Sobretot perquè s’ha de revisar 

conceptualment, a vegades es confon sexe/gènere, es parlar de nens en masculí. Li falta 

incloure mesures de prevenció i de detecció, inclou violència de gènere i transfòbia i 
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creiem que s’ha de fer un protocol contra la violència de gènere, (que jo diria masclista), 

per una banda i un protocol contra l’assetjament per una altra i sobretot tenir molt en 

compte també que ha d’anar de la ma d’un protocol marc que ja existeix al Departament 

d’ensenyament i que ja ha estat presentat a la majoria d’equips directius de tots els 

centres públics de Catalunya. Són uns tipus de protocols per a la millora de la 

convivència que ja existeixen que tenen apunts per conèixer millor com són les 

conductes d’odi i discriminació, ofereix formació en coeducació, inclouen  l’homofòbia 

i el sexisme, ofereix unitats didàctiques, etc. Hi ha tota una feina feta que no podem 

obviar i per tant aquest protocol com ja ha dit el Sr. Guillén i jo he volgut emfatitzar, 

necessita vestir-se d’elements que són protocols que ja són vigents i sobretot del 

realisme i l’aplicació activa a la Garriga, passant per aquest Consell municipal 

d’educació o òrgan que considerem més idoni per aplicar-lo. A partir d’aquí us animem 

a aprovar la moció. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, en representació del grup municipal de CiU: 

Nosaltres recolzem la necessitat de crear aquest protocol, estem d’acord amb l’essència 

de la moció, però s considerem que aprovar aquesta moció amb el protocol grapat seria 

aprovar un inici de protocol amb el quan no estem gens d’acord, per els motius que la 

Sra. Dachs acaba de dir. Considerem que a part del que ha dit la Sra. Dachs, el que 

hauríem de fer amb aquest protocol, que els centres d’ensenyament ja tenen al seu abast, 

és adaptar-lo al nostre municipi i fer el circuït intern que necessitem que faci. És a dir 

incorporar-hi la policia, la tècnica d’igualtat, els educadors socials . Això si s’ha de fer, 

però el protocol en si ja hi és. Les escoles tenen un protocol que ja ha estat aprovat com 

la Sra. Dachs ha dit, per tant nosaltres considerem que hauríem de deixar aquesta 

proposta de protocol a un costat, aprovar la moció perquè la necessitat de què aquest 

protocol sigui extens en el nostre municipi hi és, però insinuar unes modificacions en el 

protocol intern dels centres educatius quan ja en tenen un, no ens sembla bé. Val més dir 

“complimentem això a nivell municipal”. Val, fer-m’ho, però en els circuits que calen. 

Ja ho diu la Sra. Dachs, no hem d’inventar res, està tot fet i l’únic que hem de fer és 

procurar que s’apliqui  i que es faci tot ben fet en l’ordre que es determini.  

Si desgrapéssim aquest protocol nosaltres hi votaríem a favor, però no amb aquest 

protocol adjunt. En realitat no té ni forma de protocol, perquè no hi ha ni el circuit 

inclòs. Considerem que dins de la moció aquest protocol hi sobra.  
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Intervé el Sr. Lluis Marco, en representació del grup muncipal d’Acord ERC-AM: 

El nostre grup té moltes ganes de votar a favor d’aquesta moció. Però ara parlaré un 

moment com a pare i diré que els que som pares, com molts de vosaltres, quan passen 

fets com els que han passat últimament ens posem especialment neguitosos pel que està 

passant en aquesta societat i per tant tenim moltes ganes d’iniciar qualsevol tipus de 

procés que pugui contribuir a la millora de la societat, del país, etc. Ho diem, i d’aquí 

les ganes de què dos de quatre d’aquest grup tinguem per segur votar a favor d’aquest 

protocol, però segur que tots quatre ho farem. Ho diem perquè a més a més quan 

iniciem aquest tipus de debat, és positiu no tenir cap mena de reserva i no tenir cap 

mena d’intenció ni actuació que pugui conduir a frustrar-lo.  

Hi ha un paràgraf a la moció que ens agradaria (ja posats a què heu fet el miracle de 

pactar inicialment una moció) veure si som capaços d’arribar a un acord i solucionar 

algunes coses que nosaltres veiem que són millorables de la moció i veure si ens podem 

posar tots d’acord.  

En el paràgraf on dieu “I diem intenten, perquè a data d'avui, tant la llei 14/2010 i la 

llei 11/2014, amb dues autonòmiques, no tenen disposicions reglamentàries per poder 

fer-la efectiva i com a conseqüència d'aquesta deixadesa, hem d'assistir a episodis 

d'assetjament escolar com l'ocorregut el passat 24 de desembre on l'Alan, menor 

transsexual, després l'assetjament continuat patit en diversos centres educatius on va 

estudiar, va acabar suïcidant-se” us suggeriríem un canvi a veure si us semblaria bé 

una modificació. Seria la següent: “Probablement, tant la Llei 14/2010 com la Llei 

11/2014, totes dues del Parlament de Catalunya, i que han suposat un avenç històric en 

el reconeixement i el respecte dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals, serien molt més efectives si despleguessin les seves disposicions en els 

convenients reglaments per tal de contribuir a pal·liar els comportaments antisocials 

evidents a Catalunya”. Ho us enviem per escrit. El que volem dir és que no tenim 

perquè culpar del no desplegament d’aquestes normatives, aprovades pel Parlament de 

Catalunya, del que pugui passar posteriorment i menys encara quan estem iniciant un 

procés de discussió d’un protocol que seria interessant que arribés al final amb totes les 

seves conseqüències.  

Dit això i si també em permeteu pel que fa al primer acord i també en conjunt al 

protocol que presenteu,  creiem que qualsevol tipus de protocol iniciat i més encara en 

aquest debat, seria imprescindible que s’iniciés de zero per totes les parts implicades. 

Això vol dir que no només és el Consell escolar o les escoles i no només de la Garriga, 
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sinó del país, qui tenen interès que això arribi al final, sinó que els clubs esportius tenen 

molt interès , qualsevol entitat esportiva té molt interès, qualsevol tipus d’entitat del país 

té molt interès en què això arribi fins al final, però des del principi. Per aquest motiu si 

arribem a proposar-los un protocol (i més tenint en compte que la Generalitat està 

estudiant i ja ha iniciat el procés) seria imprescindible que qualsevol protocol que 

adoptéssim no fos ni incompatible, ni erroni amb la normativa que pogués sortir més 

endavant de la Generalitat o del propi Consell comarcal.  

Pensem que seria important esperar (instant per descomptat) a què els poders de dalt 

facin la seva feina ràpidament, perquè no es poden donar més casos d’aquests i si es 

produïssin que no fossin per culpa de la deixadesa. Però sigui com sigui en el supòsit 

que no arribéssim, perquè ens creiem  que les instàncies que venen de grups municipals 

i de l’ajuntament arriben a dalt, iniciem el procés però iniciem-lo des de zero. Obrim 

aquest debat a totes les regidories, transversalment, d’aquest consistori, a totes les 

entitats que puguin estar interessades i a tots els col·lectius que puguin estar interessats i 

arribem al final amb un protocol emanat de tothom . Això seria participació entesa de la 

manera més raonable possible.  

En el cas que retiréssim aquest protocol i obríssim aquest possible debat 

immediatament, evidentment votaríem a favor i si ens accepteu els canvis. En cas 

contrari ens haurem d’abstenir perquè no trobem que sigui la millor manera d’arribar a 

un debat positiu. Gràcies. 

 

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

Deixeu-me fer tres consideracions prèvies al debat de la moció. El primer és que el Sr. 

Guillén ha apuntat abans que el paràgraf, abans dels acords, que diu és per tot plegat 

que d’acord amb el que s’ha exposat el grup municipal de C’s  i ha afegit els altres 

grups municipals. Jo entenc que aquí no ha d’haver cap grup municipal perquè és 

l’ajuntament de la Garriga, el Ple municipal el que ho exposa, sinó no tindria sentit que 

la resta de partits votéssim a favor. Aquesta és només una qüestió de forma . 

En segon lloc i també per una qüestió de forma, dir-los que nosaltres no ens hem afegit 

directament perquè, (i ho haig de recordar cada plenari), si les mocions se’ns presenten 

el  dijous no ho podem debatre amb els nostres companys de partit i per tant és inviable 

poder-nos sumar directament a una moció, però compartim totalment el contingut.  

I en tercer lloc, jo no sóc creient, no crec en miracles i el que avui es fa és fruit del fet 

que estem compartint la política municipal, quatre partits polítics s’han posat d’acord, i  
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els que ens dediquem a la política municipal ho veiem com un valor afegit. Ho vull 

deixar clar.  

Parlant de la moció dir que el protocol és molt millorable. Quan el  llegia pensava que hi 

havia coses les quals no compartia, però tot i això si es manté el protocol i amb el 

compromís de què ho treballin tant el  Consell  escolar com la resta d’entitats del 

municipi, no hi veuríem cap inconvenient en votar a favor. Ens sentiríem més còmodes 

si no hi hagués un protocol i que el mateix plenari es comprometés a què es comencés a 

treballar ja i no d’aquí a un any com ha fet la Generalitat de Catalunya (per altra banda, 

en un any no ha fet res del tema de llei i això ho va dir el president de l’Observatori 

contra l’homofòbia). 

Deixeu-me ara que faci una denúncia, perquè tinc la sort, com tots vosaltres, de a part 

de compartir taula en aquest plenari com a regidor, també de participar en una entitat i 

avui vull deixar clar (normalment no ho faig, perquè no m’agrada fer-ho) que des del 

projecte Mexcla’t es treballa  en tot el tema de la conscienciació dels drets LGTB i des 

de l’ajuntament se’ns ha donar tot el recolzament i ho vull deixar clar. Però des de la 

Generalitat no vam tenir aquest recolzament . Quan vam començar el projecte des de 

l’entitat hi havia persones, no sóc jo, altres persones, que volien tirar endavant un 

projecte que treballés el tema de l’exclusió social en tots els àmbits i així ho varem fer i 

vam aconseguir una subvenció de l’ajuntament i una altra de la Generalitat de 

Catalunya. De la de l’ajuntament no tenim cap queixa. En quant a la de la Generalitat el 

primer acord va ser atorgar-nos 2.500€ per treballar en aquest projecte i al final només 

van ser 1.800€. quan ja teníem els contractes fets i  les factures fetes. Ens van rebaixar 

700€ la subvenció que per una entitat és força diners. Però el més greu de tot plegat és 

que van trigar un any i mig a pagar-nos aquesta subvenció. Nosaltres treballem amb 

entitats que tot i que facturen són empreses socials, que no es guanyen “les garrofes “ 

amb això i per vergonya no podíem deixar que la Generalitat estigués sense pagar tant 

temps, per aquest motiu nosaltres teníem pèrdues. Creiem que és important remarcar 

que l’ajuntament si va col· laborar i es va comprometre amb el projecte. Fins i tot el 

president de l’Observatori contra l’homofòbia va estar aquí a la Garriga i la regidora, en 

aquell moment, es va comprometre a posar l’enllaç a la pàgina web per poder denunciar 

fets que vulneressin els drets del col·lectiu LGTB i en canvi la Generalitat no es va 

mullar. 

Per aquest motius votaré a favor de la moció, estigui o no el protocol i m’alegra que 

s’hagi presentat.   



 

p.o. 27/01/2016 
 

97

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Nosaltres pensem que, com han dit aquí, potser seria millor  tot i no ser els promotors), 

que es retirés aquest protocol per tal que s’hi pugui sumar tothom. Pensem que és 

important que tots ens hi sumem i deixar el protocol perquè sigui més consensuat per 

tots.  

 

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

Explico perquè ens varem sumar nosaltres i la cosa és molt més senzilla que tot això. A 

mi l’esforç d’entesa que s’estava produint em va deixar estupefacte i s’ha de dir que C’s 

ho va presentar amb temps i això ens va permetre mirar-nos-ho. Jo m’ho podia haver 

mirat quan es va presentar a la Junta de portaveus , però   no sóc un expert en la matèria. 

Subscric plenament el que ha defensat la Sra. Dachs, crec que ho ha fet molt bé, per tant 

no crec que reprodueixi res sobre les mancances que a priori, vist des de fora, es veuen 

en el protocol. També té coses que són un encert però evidentment hi ha mancances i 

coses en què no coincideixo. Segurament no és la forma de protocol que caldria, puc 

estar d’acord en això amb la Sra. Grau, tot i que tampoc entenc en forma de protocols , 

però està clar que calia fer un esforç perquè el tema, evidentment, era d’una actualitat 

flagrant i lamentable, calia fer alguna cosa i no posar pals a les rodes. El que vaig fer és 

el que faig moltes vegades amb les mocions, que és simplement oblidar-me del que posa 

prèviament i del que hi ha enganxat i mirar-me els acords. Llegint textualment els 

acords en lloc diu que aprovàvem el protocol i com no aprovem un protocol a mi, que 

estigui o no enganxat un protocol previ que presenta algú, no m’importa.  

Diu molt clarament al primer acord que es presenta perquè sigui treballat, esmenat, 

enriquit, en fi... a mi m’és exactament igual si està enganxat o no un protocol. De fet jo 

no presento el protocol, evidentment, ni tampoc el comparteixo plenament per tant 

aquesta és una decisió que ha de prendre el que  ha impulsat la moció .  

En tot cas tampoc en posava cap dificultat per donar recolzament a la moció encara que 

estigui enganxat el document. A vegades vaig a reunions de treball en les quals algú ja 

aporta la feina feta i bé serveix o no serveix. L’esmenem tota?. Doncs l’esmenem tota!. 

És veritat que quan es faci s’ha de fer amb tothom i d’una forma molt participada i a 

més a més amb les entitats com ara Mexcla’t  que ja s’ha comentat. Té raó la Sra. Grau 

quan diu que segurament ha de participar la policia, si, si, estem d’acord en tot això que 

s’està comentant però no passa res. 
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Com a mínim els acords a mi em quadraven i vam decidir donar recolzament i a 

nosaltres tant ens és que hi hagi el protocol o no, votarem favorablement. 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. A nivell de forma, Sr. Valiente , li he de dir que si ha de posar els grups 

municipals perquè diu ...és per tot plegat,que d’acord amb el que s’ha exposat els grups 

municipals (que presenten la moció) proposen al ple l’adopció dels següents acords 

...per tant si que són els grups municipals els que proposen al ple i per tant és tot el ple 

el que ha de decidir si s’accepta o no la proposta.  

També voldria comentar als promotors d’aquesta moció, que en aquest cas ha estat 

Ciutadans, (que la presenten conjuntament amb la resta de formacions, també la C.U.P  

tot i que compartim que el redactat del protocol no surt de la C.U.P. Estem d’acord, 

no?) que  tenint en compte que ara això de fer passes al costat es veu que és el que es 

porta, jo els demanaria de fer un pas al costat en el tema del protocol i deixar-lo a banda. 

Podem compartir que a través d’un document inicial es pugui treballar, esmenar, 

enriquir, girar com un mitjó i fer el que considerem que s’hagi de fer  amb tots els actors 

que hagin de participar a la redacció, implementació i posada al dia d’aquest protocol. 

Volem votar favorablement aquesta moció perquè estem d’acord en què s’ha de 

combatre l’assetjament contra aquest col·lectiu concret. Volem donar recolzament i que 

aquesta moció pugui ser aprovada al ple de la Garriga per unanimitat perquè el sentit i la 

voluntat de tots els regidors i regidores seria aquest. Només els demanaríem aquest 

esforç, que aprovem la moció. Entenem que haurem de partir d’un document, que pot 

ser aquest protocol, o pot ser el protocol que ha dit la regidora que està ja redactat des 

del Departament d’ensenyament i a partir d’aquí adaptar-lo a les necessitats reals del 

nostre municipi. Els demanaria que  això fos  possible.  

 

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

Responent  als grups polítics que els fa més neguit el tema del protocol, proposem que 

el redactat del primer acord quedi més o menys així, ja farem un redactat uniforme “Que 

des del Consell escolar municipal s’iniciï una proposta de protocol que sigui ..... “ i tot 

el que seguia. Perquè com bé deien des d’Acord és una proposta que pot ser esmenada i 

pot ser esmenada a la totalitat, per tant no és qüestió de bloquejar-se ni de posar un mur 

en una cosa que creiem és del tot justa. 

En quant al requeriment del Sr. Valiente, ja ho ha dit la Sra. alcaldessa, som els partits 

polítics els que proposem i després el ple aprova i un cop aprovat ja quedarà registrat 
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quins partits l’han aprovat. 

Sobre si la moció arriba o no arriba tard, aquesta moció Ciutadans la va enviar a tots els 

portaveus el dimarts al matí, crec que la Sra. Dachs la va enviar dimecres al matí.  Crec, 

pel que alguna vegada ha dit el Sr. Valiente, que la seva assemblea es reuneix la 

setmana del plenari i bàsicament no ha canviat res del redactat de la moció inicial , 

únicament s’han afegit dos paràgrafs més que ens va recomanar la Sra. Dachs a nivell 

dels atesos i dos acords més que ella mateixa va proposar, de la resta no ha canviat res.  

Tot i això des de C’s tenim el compromís d’enviar les mocions la mateixa setmana de la 

Junta de portaveus, dies abans.  

Sobre el tema dels atesos que ha dit el Sr. Marco a mi no m’incomoda, per mi el que és 

important d’una moció sempre són els acords . No m’incomoda podríem canviar el 

redactat, ho envien  a tots i al Sr. secretari i a partir d’aquí cap problema. 

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de Comerç i Emprenedoria: 

Si em permeteu un aclariment diré que al primer acord parlem exclusivament que 

s’iniciï en el Consell escolar i nosaltres creiem que això seria restringir-ho només a 

l’àmbit educatiu reglat i aquest problema el podem trobar a qualsevol àmbit de la vida i 

penso que hauríem de fer el procés d’agafant totes les entitats que estiguessin 

interessades i també les regidories i evidentment el Consell escolar.  

La gent de joventut té molt interès en això, la gent d’esport crec que han de tenir 

moltíssim interès en això i jo per part de l’entitat esportiva en què estic també.  

Si poguéssim trobar un mecanisme que no només es restringís a l’àmbit de 

l’ensenyament reglat... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Si li sembla, Sr. Marco i tal com deia la regidora es podria coordinar des de l’àrea 

d’igualtat. Des d’aquesta àrea i treballant transversalment amb la resta de regidories de 

l’ajuntament, participació ciutadana, joventut, ensenyament, el projecte C-17, és a dir, 

tenim molts marcs de treball que ens permetran alhora contactar també amb les entitats. 

Per tant podem trobar una comissió que treballi la redacció d’aquest protocol. 

 

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

Ara s’està parlant d’un protocol de poble, no a nivell de l’àmbit educatiu. Ho dic perquè 

aquest era l’inici de la proposta, per això es parlava del Consell escolar  municipal.  
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Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: 

Però a l’inici de la proposta també es parlava d’entitats. Hi ha un paràgraf que diu 

“..deixar obert a entitats ..:” i per tant deuen ser entitats del municipi. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La reflexió que ha fet el Sr. Marco sobre que l’assetjament pot anar més enllà de les 

escoles i pot esdevenir també en clubs esportius, etc., és important. Penso que està bé 

obrir el marc 

 

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

Totalment d’acord, només que la moció es plantejava a l’àmbit educatiu i ara ho obrim. 

És per això que volia saber com  s’encaixava des del Consell escolar, però si ho lidera 

polítiques d’igualtat, sempre i quan sigui transversal i la policia és un més.... 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

La policia serà un actor més de tots els que han de formar part, però també han de ser.  

Senyor. secretari, el refós final penso que el podrà tenir demà al matí, però en tot cas el 

tema és que deixem de banda el protocol, ens emplacem a treballar-ho liderant-ho 

tansversalment, però des de l’àrea d’igualtat, per posar-nos en funcionament des de ja, 

minut zero. 

Queda clar senyor secretari?. 

 

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

Bé, d’entrada s’ha de canviar el títol de la moció, perquè aquesta diu a l’àmbit educatiu . 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Posarem a l’àmbit municipal. 

 

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

En tot cas que algun grup municipal faci una mica d’esborrany i ho enviarem a tots els 

grups municipals abans de fer el certificat per tal que doneu conformitat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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Crec que hem fet un important treball de consens en aquesta moció, per tant gracies a 

tots els grups polítics.  

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-P.A, C’s, SI-Solidaritat   i ICV-

EUiA-E de la Garriga demanant mesures locals i a nivell de Catalunya per a per front a 

l’assetjament LGTBI i especialment a  l’àmbit municipal on demanem un protocol 

d’actuació.  

 

El dia 27 de maig de 2010, es va aprovar al Parlament de Catalunya, la llei 14/2010 dels drets i 

oportunitats en la infància i l'adolescència. 

 

El dia 2 d'octubre de 2014 se va aprovar al Parlament de Catalunya, la llei 11/2014 per a 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

Aquesta Llei, entén la coeducació com “l’acció educativa que potencia la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, 

identitat de gènere o expressió de gènere.” I, d’acord amb aquest principi de coeducació, afirma 

que “s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents 

models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius.” 

 

El dia 22 de juliol de 2015 es va aprovar al Congrés dels Diputats, la llei 8/2015 per la protecció 

a la infància i a l'adolescència. Aquesta llei junt a la Convenció dels Drets dels Infants de 

Nacions Unides, reconeix que el menor té dret a que el seu interès superior sigui valorat i 

considerat en totes les accions i decisions que li afectin. 

 

Aquesta última exposa a més, que es tingui en compte la preservació de la identitat, la cultura, 

religió, conviccions, orientació i identitat sexual, en definitiva, el lliure desenvolupament de la 

seva personalitat. Aquest últim punt està recollit també en l'article 10 de la Constitució 

Espanyola. 
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Aquestes tres lleis, intenten respondre a les necessitats d'un sector important de la població, i per 

les quals la majoria de grups parlamentaris van arribar a un acord per poder donar solució a les 

necessitats que en gran part aquestes lleis recullen. 

 

Probablement, tant la Llei 14/2010 com la Llei 11/2014, totes dues del Parlament de Catalunya, 

i que han suposat un avenç històric en el reconeixement i el respecte dels drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, serien molt més efectives si despleguessin les seves 

disposicions en els convenients reglaments per tal de contribuir a pal·liar els comportaments 

antisocials evidents a Catalunya. 

 

És per això, per la voluntat d'accelerar la implementació de solucions davant aquests casos, 

presentem diverses accions que pot dur a terme l’Ajuntament, així com l'esborrany d'un protocol 

que intenta facilitar la tasca que en aquest sentit considerem que ha de realitzar tant la Regidoria 

d'Ensenyament, la Regidoria d'Igualtat i també la Conselleria d'Ensenyament. Un protocol que 

volem deixar obert a entitats, centres educatius, AMPA, partits polítics i a la ciutadania en 

general i  que serveixi, si més no, com un primer pas d'actuació per fer front l’assetjament 

escolar del col·lectiu LGTBI 

 

És per tot plegat que d’acord amb tot el que s'ha exposat, el Grups Municipals de la CUP, de 

C's, SI i ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels següents:  

 

ACORDS 

 

Primer: Que des de l’àrea d’igualtat, es cridi a constituir amb caràcter immediat una taula de 

debat, que en puguin formar part totes les entitats i associacions de la Garriga, el Consell 

Escolar Municipal, representants de tots els partits polítics i regidories de l’Ajuntament, amb 

l’objectiu de redactar i posar en funcionament el Protocol d’actuació davant casos d’assetjament 

a la infància i l’adolescència en els àmbits objecte d’aquesta moció. 

 

Segon: Signar com a Ajuntament un conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia-FAGC per 

facilitar la forma de denunciar els casos d’assetjament  LGTBI patits per a nenes, nens i 

adolescents d’aquest municipi, en cas que n’hi hagi.  
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Tercer:  Incorporar la perspectiva LGTBI al futur Pla d’Igualtat Municipal que es dissenyarà i 

desenvoluparà des de l’Àrea de polítiques d’Igualtat. 

 

Quart: Instar a la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi reglamentàriament les lleis 

aprovades al Parlament de Catalunya 14/2010 (Llei dels drets i oportunitats en la infància i 

l'adolescència) i la llei 11/2014 (Llei contra la LGTBI fòbia), en concret l’article 12 que va 

dirigit a totes les escoles i instituts de Catalunya i, per tant, també a les de la Garriga, i que 

destini en el següent exercici pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin 

aplicar-se de manera efectiva.» 

 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció dels grups municipals de CiU, ICV-EUiA-E, SI-Solidaritat de rebuig a l’acord marc 

del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament d’ensenyament dels 

nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil. 

 

ATÈS  

 

QUE el passat mes de juliol es va fer pública la licitació de l’acord marc del servei de menjador 

en centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o 

segon cicle d’educació infantil, ubicats al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental 

(exp.0435/15) que no presentin conveni de servei de menjador amb el Consell Comarcal, com 

és el cas dels centres educatius de La Garriga. 

 

QUE el servei de menjador escolar esdevé un espai educatiu, i que per tant, ha d’estar alineat i 

ser coherent amb el projecte educatiu de centre.  

 

QUE el cost d’aquest servei és assumit en la seva totalitat per les famílies usuàries, i que per 

tant no només és legítim que puguin decidir sobre la seva gestió, sinó que sempre s’ha fet 

l’aprovació del Consell Escolar de Centre, l’òrgan de representació de la comunitat educativa, 

per excel·lència. 
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QUE atenent que el Departament d’Ensenyament estableix un preu màxim per menú, el criteri 

de valoració hauria de ser la qualitat del servei i no el preu. 

 

QUE en molts casos les empreses que donen servei a menjadors escolars també gestionen els 

serveis d’acollida, extraescolars i casals de l’escola, i el fet de no poder tenir continuïtat en el 

menjador, afecta directament als altres serveis dels centres educatius. 

 

QUE Donat que el menjador escolar forma part del projecte educatiu de centre, considerem 

molt important que l’acord no tanqui la porta a que si la comunitat educativa ho considera, 

pugui optar a adjudicar el servei a les empreses que actualment gestionen els menjadors o donar 

continuïtat a la autogestió. 

 

QUE l’acord marc contempla: 

• Les clàusules administratives per a la gestió del servei de menjador, es basen en 

projectes centrats en vigilància i nutrició enlloc de projecte de nutrició i d’educació en 

el lleure alineat amb el projecte educatiu de centre. 

• La licitació del serveis de menjador, per part de la direcció dels Serveis Territorials 

(SSTT) per mitjà d’una comissió d’experts que valorarà les empreses, traient poder de 

decisió a les famílies. 

• L’homologació d’empreses prestadors del servei de menjador als centres públics del 

Departament d’Ensenyament, que afavoreix principalment les grans empreses del sector 

i perjudica les empreses petites del món local, que tindran dificultats per a complir els 

requisits i terminis requerits amb la nova fórmula de licitació.  

 

PER TOT AIXÒ ACORDEM  

 

Primer.- Rebutjar l’acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del 

Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil. 

 

Segon.- Instar al Departament d’ensenyament a deixar sense efecte l’acord marc del Maresme-

Vallès Oriental i aturi la tramitació de licitació a la resta de comarques. 

 

Tercer.- Instar al Departament a actualitzar el decret 160/1996 fent complir l’acord 
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Parlamentari pres a partir de la moció 196/X debatuda el 16 d’abril de 2015 i que permeti: 

• Prestar aquest tipus de servei a AMPA i petites empreses en igualtat de condicions que 

ho puguin fer les grans. 

• la priorització dels criteris de valoració a l’hora de concedir un servei de menjador: la 

qualitat del menjar, el projecte d’educació en el lleure, el preu i el compromís amb el 

projecte educatiu de centre.   

• la protecció dels casos d’autogestió de menjadors escolars on els consells escolars o  les 

AMPAs per delegació de la direcció dels centres,  gestionen amb eficiència i qualitat el 

servei de menjador sense precisar dels serveis de cap empresa. 

 

Quart.- Traslladar  aquest acord a les direccions i AMPAs de les escoles de la Garriga, a la 

FAPAC, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Meritxell Coma, regidora d’ensenyament: 

El passat mes de juliol, els serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental, van fer 

pública la licitació de l’acord marc de serveis de menjadors per a centres que no tenien 

un conveni amb el Consell Comarcal, com és el cas dels nostres centres educatius . 

Nosaltres pensem que el servei de menjador no és quelcom extern  a l’escola, sinó que 

està integrat dins l’escola , escoles i instituts, centres escolars, en general. Llegint aquest 

acord marc es veu que es dóna molta importància al preu i en realitat potser hi ha coses 

més importants que el preu màxim, com és per sempre la qualitat del servei o la línia 

pedagògica que segueix aquesta prestació de servei de menjador.  

Ens trobem que aquí a la Garriga, a molts centres escolars les persones que presten el 

servei de menjador presten també altre tipus de  servei com és el SAM  (Servei 

d’atenció matinal) o el servei d’atenció de la tarda, amb la qual cosa quedarien exclosos 

d’aquest acord.  

A més a més el cost del menjador l’assumeixen els pares i és important que els pares 

també decideixin sobre aquest servei de menjador. Els pares decideixen a través del 

Consell escolar del centre, per tot això entenem que han de ser els centres els qui 

decideixin   què i com prestar  aquest servei de menjador i no a través d’un acord marc 

que dicti el servei territorial per a tots els municipis de les comarques del Maresme i del 

Vallès Oriental que són les comarques que s’engloben als Serveis Territorials. 
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La Sra. Coma llegeix els acords. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, acció social i habitatge: 

Bona nit a tots. Votarem a favor tot i coneixedors que no hi ha un desplegament 

d’aquesta normativa, almenys a la nostra zona. Des d’Acord ERC  votarem a favor de la 

moció perquè entenem que els punts de l’argumentari són perfectament correctes segons 

els nostre entendre.  

De tota manera volem aprofitar allò que a vegades diu el Sr. Guillén de si el Pisuerga 

passa per Valladolid o de que el Congost passa pel Vallès, per deixar constància no 

nomes a nivell  de la gestió dels menjadors escolars. Ens sembla que el tema pot anar 

més enllà de demanar la no aplicació d’un acord marc que ha estat redactat sense cap 

consens ni acord. 

Volem manifestar la proposta que els menjadors escolars siguin un element més de 

l’espai educatiu que tots els nens i nenes poden gaudir, que junt  amb les activitats 

extraescolars, el material escolar i les sortides pedagògiques puguin constituir un tot 

educatiu al qual tots els alumnes hi tinguin dret. 

Que els menjadors escolars a més de constituir i garantir una correcta alimentació i 

adquisició d’hàbits formin part d’un total integral educatiu que tots els alumnes han de 

rebre en les millors condicions  per tal de poder garantir la igualtat d’oportunitats entre 

ells. És per això que volem que consti el concepte que creiem que han de tenir els 

menjadors escolars, més enllà de la seva correcta gestió, per tal d’anar fent pedagogia i 

demanant a poc a poc que creiem és un punt fort de l’educació dels nostres nens i nenes 

i que aquest ajuntament, em sembla que és palès, ha fet una aposta important i decidida 

al respecte. Gràcies. 

 

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

Des de la CUP estem absolutament d’acord amb aquesta moció. De fet no ens hi varem 

adherir per falta de temps. Subscrivim tots els punts. Ens sembla un bon acte de 

desobediència en aquest cas del  municipi  contra un acord del Parlament que no 

compartim. . 

Pensem, com ja han dit,  que els menjadors escolars han de ser gestionats com fins ara, 

per petites empreses i/o AMPES, entenem que els menjadors escolars formen part del 

projecte educatiu de centre i a més s’ha de donar veu a les famílies en la definició de les 

gestió dels menjadors, com diu la moció.  
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Estem en contra aquest nou model que limita i perjudica les petites i mitjanes empreses i 

no permet als centre d’ensenyament participar de cap manera en la selecció de les 

empreses adjudicatàries. Per tot el que hem exposat, hi votarem a favor. 

 

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

M’ho faré mirar, perquè estic totalment d’acord amb el que ha dit la Sra. Dachs i això 

comença a ser preocupant.  

Dit això agraeixo molt que des de CiU s’hagi presentat aquesta moció. Precisament no 

és fàcil que un grup municipal  presenti una moció contra una proposta del seu propi 

partit al Parlament i això és molt d’agrair. 

Per tot el que s’ha dir estem molt d’acord amb la moció i votarem a favor. Gràcies.  

 

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

Nosaltres creiem que aquesta decisió del Parlament de Catalunya, del Govern de la 

Generalitat es carregava directament l’autonomia dels centres i qualsevol iniciativa que 

vagi en contra de l’autonomia dels centres no la compartirem. Per tant trobem molt 

encertada la moció i votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

 Votarem a favor. 

 

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

Coincidim amb el Sr. Guillén en què té valor, sempre, que un grup  municipal presenti 

una moció contra una decisió del seu propi grup a nivell nacional (nosaltres ho hem fet 

alguna vegada, també). És molt saludable i demostra que hi ha autonomia local dins els 

grups municipals. Penso que s’ha d’agrair i només aquest fet ja ens convidava a sumar-

nos a la moció. 

Evidentment és un acord que té molt preocupades a les AMPES i en el cas concret del 

nostre municipi hi ha un AMPA en concret, que està molt, molt preocupada, que fa 

autogestió (una de les coses que més em va agradar de l’acció que s’ha fet d’aquesta 

moció és que això quedava molt clar i s’especificava molt el cas,  el d’un AMPA que és 

capaç de fer autogestió del menjador). És una cosa que cal posar de relleu perquè és 

l’únic cas, o almenys d’aquestes dimensions, en tot Catalunya, la qual cosa és un fet 

diferencial del nostre poble. El fet de fer aquesta autogestió garanteix un tracte casolà, i 
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personalitzat. També  compta amb proveïdors locals, amb productes  quilòmetre zero i 

amb productes ecològics, permet que el projecte educatiu del menjador estigui molt 

vinculat al projecte educatiu de centre.  

Això no només ho permet l’autogestió, també ho permet treballar amb una empresa 

petita  i hi ha altres AMPES que  també ho tenen molt garantit. Segurament també 

permet unes condicions laborals més dignes pel personal, almenys hauria de ser així, i 

sobretot una continuïtat de l’equip de cuina i de l’equip d’educadors. Quan parlem del 

menjador escolar hem de pensar que ja directament parlem també dels educadors, 

monitors, etc., (digueu-li com vulgueu , jo sempre tinc tendència a dir educadors encara 

que siguin monitors de lleure) que s’ocupen de l’espai del menjador. Quan parlem del 

menjador, parlem de l’espai del menjador que pràcticament són 3 hores al migdia, la 

meitat quasi del temps que els nens passen a l’escola. Per tant, com molt bé s’ha dit i 

molt bé recull la moció ha de ser un espai clarament educatiu. És un espai en el que 

entre d’altres  coses s’ha d’ajudar a què gestioni el temps de lleure dels nens i a més a 

més que aprenguin a menjar, que tinguin bons hàbits, en fi  això que cal fer i que es fa 

des d’una vessant educativa.  

Cal, a més, que això estigui molt vinculat amb els Consells escolars, tal com es fa 

actualment i amb el projecte educatiu de centre . Per tant aquest marc regulador que s’ha 

fet no ho permet, l’únic que fa, per dir-ho d’alguna manera, és afavorir a empreses grans 

que seran les que podran estar fàcilment homologades. Posen moltes dificultats no 

només als que fan autogestió sinó també a les empreses petites, que són les a vegades 

gestionen altres menjadors d’aquest municipi i per tant s’ha de rebutjar.  

És veritat i ho esmentava la Sra. Castellà  que en aquest moment no s’està aplicant 

perquè la patronal de sector i l’AFAPAC   han impugnat aquest decret. Està en un 

moment d’impàs i ara ho han de resoldre, per tant és adequat que presentem això perquè 

en qualsevol moment podria tornar a estar actiu. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. En primer lloc agrair als grups de SI-Solidaritat i ICV, que de manera 

immediata es varen sumar a presentar conjuntament aquesta moció i també a la resta de 

formacions polítiques  el fet que avui hagin manifestat el seu vot favorable. Penso que 

és important que per unanimitat s’aprovi, perquè és un tema que  afecta de manera 

directa  el nostre municipi i el fet que tots els grups protegim les nostres escoles és molt 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-P.A, ICV-EUiA-E, i SI-Solidaritat en 

suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el Pla hidrológico de la 

cuenca del Ebro.  

 

El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan 

Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de 

revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui Comissari 

europeu, Miguel Arias Cañete. 

 

Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre 

el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta. 

 

Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” l’aigua 

del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran vendre aquest 

recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics 

per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i  fins la 

desembocadura. 

 

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al 

tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor ecològic 

del qual se’n beneficien les poblacions d’aus migratòries que són també estratègiques pels 

ecosistemes d’Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de 

Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta 

dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat. 

 

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens polític 

i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i posteriorment pel 

Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals irrisoris inferiors a 100 
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m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el 

transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i Barcelona. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en la 

lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a 

l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no 

obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, 

sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres 

usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques. 

 

En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran en un 

mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. Per tal 

de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 infraestructures de 

regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre aquests destaca el recreixement 

de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de totes aquestes obres i que compta amb una 

forta oposició entre els pobles afectats. 

 

Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que 

presumiblement mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), 

mentre la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i 

les constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen per 

enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables beneficiats d’aquest pla, el caciquisme 

més recalcitrant de les cúpules de les comunitats de regants, les grans corporacions 

agroindustrials que mercadejaran amb els nostres recursos naturals i les constructores. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca des 

de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; 

l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment 

d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al 

carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació 

massiva a Amposta. 

 

Per tot això, els Grups Municipals de  CUP, ICV-EUiA i SI-Solidaritat de la Garriga, proposem 

l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER : Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, oferir suport als 

actes que s'organitzin per difondre la seva tasca i instar al poble de la Garriga a baixar a la 

manifestació d’Amposta del dia 7 de febrer. 

 

SEGON: Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 

l’Ajuntament de la Garriga al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat 

pel govern espanyol. 

 

TERCER: Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 

nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti 

recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 

 

QUART : Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 

pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 

usuaris 

 

CINQUÈ : Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma 

en Defensa de l’Ebre (C/Enric d’Ossó, 23 Tortosa, 43500) i al Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Passo  a fer una consideració prèvia a la lectura. Parlo en nom de la CUP, però 

m’imagino que puc fer-ho també en nom d’ICV i Solidaritat en el sentit del que vaig a 

dir ara, que és que no ens agrada haver-la de presentar, però és un tema recurrent que fa 

molts anys que s’arrossega i torna i torna . Parafrasentant, (una petita llicència), a Josep 

Pujols dir que  “la voluntat de depredació del territori i d’especulació amb els recursos 

reviu i rebrota sempre als seus il·lusos enterradors”. És a dir que no podem enterrar 

mai aquesta voluntat de depredació, d’explotació del medi. 

És una lluita, com dic, molt llarga, constant, no sorda…. Ara faig de Raimon i no 

m’estic transformant en David Fernández, acabo aquí les cites. És una lluita molt llarga, 

que ve de lluny, dels temps de Borrell (que en el fons és el pare contemporani de 

l’artefacte), fins a Aznar i Rajoy, passant per tots els governs catalans que en el seu 
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moment van apostar per això, tripartits o convergents, pujolians o massistes, sempre 

s’ha hagut d’estar en peu de guerra, des de fa més de quinze anys, per l’aigua, la terra i 

tot allò que hi va lligat. Que no només és el patrimoni hidrològic i paisatgístic, sinó 

també etnològic i cultural. I fins i tot va més enllà del territori concret en el qual està 

més directament vinculat el riu, que són les Terres de l’Ebre, les Quatre Comarques 

sobretot, per nosaltres del centre del País, perquè estan al mig dels Països Catalans , sinó 

que és un patrimoni que entenem col·lectiu, de tota la gent d’aquest país, de la mateixa 

manera que entenem i ens agrada que gent de fora del Vallès vingui a defensar les seves 

planes quan es continua intentant impulsar el Quart Cinturó.   

 

El Sr. Roger Prims llegirà els acords de la moció . 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

En primer lloc dir que votarem a favor d’aquesta moció.  

Sobre la  proposta  de cabals pel tram final del riu continguda en aquesta revisió del pla 

hidrològic hem de dir i ho hem de dir ben fort, que condemna a mort el Delta de l’Ebre i 

això no ho podem permetre de cap manera. Uns plantejaments que s’han fet, per part de 

l’Estat Espanyol que incompleixen la normativa comunitària europea, també 

l’espanyola, malgrat les observacions i advertiments que s’han anat efectuant en aquest 

sentit, tant per part de la Generalitat  com per part dels ajuntaments que formen part de 

les Terres de l’Ebre, com per part de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)  i també 

per la Comissió de Sostenibiltiat de les Terres de l’Ebre. Aquí  s’han callat moltes veus  

i   s’han deixat d’escoltar i de sentir als experts en aquesta matèria.      

Davant d’aquesta amenaça que suposa aquest nou pla hidrològic de la Conca pel futur 

socio-econòmic i mediambiental de tram final del riu, tant del riu Ebre, com del Delta 

de l’Ebre, com dels seus pobles, voldria explicar que el Govern a través de la Comissió 

per la Sostenibilitat ha fet una proposta de cabal al tram final del riu  Ebre. Un cabal que 

permet garantir el que diem el “cabal ecològic” i aquesta proposta ha estat consensuada 

amb la PDE , però el Govern de l’Estat ha rebutjat totes aquestes al· legacions 

presentades pel Govern de la Generalitat i ha aprovat el seu pla en contra del nostre vot i 

no em refereixo només al vot del nostre partit sinó al vot dels partits catalans. Ho ha 

aprovat sense el nostre vot al Consejo Nacional del Agua 

Avui, concretament, un Diputat de les Terres de l’Ebre, ha registrat una proposta al 

Congrés, una proposició no de llei, que reclama a l’executiu del Partit Popular que 
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adopti els criteris tècnics i científics que van adduir totes aquestes institucions a l’hora 

de qüestionar el cabal ambiental aprovat. Veurem com s’esdevé això, segurament 

tornaran a fer “oidos sordos” però en aquest sentit cal dir que institucionalment hi ha tot 

el recolzament.  Em consta que hi ha el recolzament  a les Terrer de l’Ebre i a que això 

no s’esdevingui, el Plan Hidrológico Nacional”, (que em recorda l’època del ministre 

Cañete dient que ”se aprobaria por huevos”. De fet és el que estan fent i és el que hem 

de combatre perquè no ho facin, que no ho aprovin, ni “por huevos  ni por ningún otro 

motivo”), com deia em consta que des del Govern de la Generalitat hi ha un suport 

incondicional a aquest tema, de fet que  aquest mateix divendres el President 

Puigdemont anirà i s’entrevistarà amb la PDE per tal de manifestar-los públicament el 

suport del Govern de Catalunya i dels partits catalans.  

Referent a la moció, si els sembla, a mi m’agradaria incloure un apartat que ens podria 

donar força. Entenent que el govern que hi ha ara a l’Estat és un govern sord i que no 

escolta a cap raó, es podria demanar a la Comissió de Medi Ambient Europea que vetlli 

per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre , a les 

directives europees d’Aigua, Aus i Habitat a que actuïn d’ofici per tal que el Govern 

espanyol modifiqui el contingut del Pla per l’incompliment de les directrius europees 

afectades . Aquest redactat ens l’han passat directament des de les Terres de l’Ebre, és 

el que estan aprovant allà tots els ajuntaments i jo demanaria si pogués ser i així ho 

consideressin, incloure aquest apartat. 

Pel que fa a l’apartat dels trasllats d’aquesta moció demanaria poder comunicar aquestS 

acords als ajuntaments de les Terres de l’Ebre perquè vegin que des d’altres parts del 

territori s’està donant recolzament a la seva lluita, a la PDE, al President de la 

Generalitat, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Conselleria d’Agricultura, 

als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics de les Corts i del Senat i 

a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.  

Aquesta seria l’aportació que faríem des del nostre grup.  

 

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

No cal dir que votarem a favor, sense cap tipus de reserva i donant molta raó al 

contingut de la moció. Certament, com apuntava el regidor Sr. Prims, a part del valor 

ecològic de tota la zona és precisament aquest valor ecològic el que fa que tingui 

aquesta derivada de zona d’un alt interès turístic, també clau per l’economia de les 
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comarques de l’Ebre, molt important també en el tema de la gastronomia i en el tema de 

l’arròs. Certament, volem continuar menjant arròs del Delta, (el de Pals és molt 

honorable, però encara li queda un cert recorregut), en ve al cap l’arròs amb cols i fesols 

que no sé si l’han tastat, és un plat extraordinari del Delta.  

Si no hi baixa aigua que sigui perquè no plou  i que plogui aviat, que de moment és 

gratuït. 

També animar a la gent que el dia 7 de febrer, si els és possible, (aquí a la Garriga passa 

la mitja marató, no crec que ningú baixi corrent) que hi hagi una nodrida representació 

perquè com molt bé han fet la crida és d’aquelles comarques que tantes vergades que 

pugen ells, aquesta vegada ens toca a nosaltres  baixar cap allà. 

 

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

Trencarem l’idil·li que teníem aquesta nit amb la C.U.P. Mantindrem la nostra posició 

d’abstenir-nos en aquelles mocions que no afecten al territori o a la jurisdicció de la 

Garriga.Com sempre donarem la nostra opinió sobre el tema.  

A nosaltres el redactat de la moció no ens ha agradat. Si el fons, però no la forma. Quan 

parleu, com sempre, d’alló de que la Unió  Europea es preocupa molt pel que passa a 

l’Spanish State, l’Estat Espanyol i obvieu la paraula Espanya a la que teniu una mena de 

fòbia, no passa res per dir-la!. 

Tampoc ens agrada que parleu de cacics, de tractes de favors, etc., sembla una mica 

agosarat quan tot això ha seguit un fil. Primer s’ha debatut al Consell hidrogràfic de la 

conca de l’Ebre on hi ha gairebé 100 entitats  i és veritat que hi va haver una vintena, un 

20%  de vots en contra . Va ser elevat després al Consell Nacional de l’Aigua on es van 

aprovar més plans de conca de tota Espanya i on també va ser aprovat aquest  per una 

gran majoria de vots. Ens pot agradar o no el resultat de la votació, a mi personalment 

m’incomoda què pot passar amb el tema de les Terres de l’Ebre. Des del meu partit som 

partidaris de fer un gran Pla hidrològic nacional, però no el Pla hidrològic que pretén el 

PP, sinó un Pla en que es garanteixin els cabals ecològics, i això necessita un recorregut, 

un debat i potser necessita mediadors externs que no tinguin el conflicte d’interessos 

que puguin tenir des de gent de la pròpia Espanya o de les Terres de l’Ebre.  

Estic interessat a veure què passarà amb la visita que  farà la Comissió Europea aquest 

mes de febrer, tinc interès en veure què passarà amb els recursos que s’han interposat 

davant del Tribunal Suprem. 

En aquest cas, part de la meva preocupació és perquè crec que  potser les presses, (crec 
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que realment algú va anar tard en aquest tema), per rebre la subvenció perquè si és una 

subvenció que es va demanar a Europa, les presses a vegades són malas consejeras .  

Dit això ens abstindrem i expressem el nostre neguit, esperem que entitats, sobretot que 

se’ls presumeix més imparcialitat des de fora, treguin l’aigua clara d’aquest pou. 

 

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

 No afegirem res més, el debat ja s’ha fet. Votarem a favor   

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Nosaltres no superarem la intervenció del Sr. Prims, per tant la subscrivim de dalt a baix 

i res més.  

 

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

De tant en tant torna l’amenaça sobre “lo riu Ebre “ i ja es comença a fer una mica 

pesat. Podria posar un apunt humorístic, tot i que el tema és molt seriós . L’altre dia 

quan vaig començar a sentit tota aquesta història vaig buscar la meva samarreta blava 

amb el nus , que la conservo,  me la vaig emprovar perquè la volia portar al ple com fan 

els de  la C.U.P sempre i no m’entrava. Volia, l’últim dia, emular els de la CUP que 

porten samarretes sobre el tema, però avui m’han defraudat, per cert. Potser tampoc els 

hi entra. Jo la tinc, però no m’entra i com sóc més presumit del que sembla vaig optar 

per no portar-la. Però en tot cas és lamentable que tinguem que rebuscar a l’armari una 

cosa que vam fer servir fa 15 anys.  

Voldria apuntar una cosa que no hem esmentat però que crec que té un vincle molt 

important amb la Garriga, no només perquè mengem l’arròs del Delta, (que també), sinó 

perquè  és també l’única reserva  de la biosfera a part del Montseny que hi ha a 

Catalunya, declarada relativament recentment i no ens oblidem que pràcticament va 

coincidir en el temps l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Per tant 

penso que ens agermana una mica amb “lo Delta”.  De fet una Reserva de la Biosfera és 

una figura que el que pretén és donar recolzament a aquesta importància cultural, 

sobretot a aquest arrelament cultural com pot ser el conreu de l’arròs  i a aquesta 

convivència que ha tingut al llarg del temps amb la preservació del medi natural. Crec 

que és una figura molt simbòlica i que s’hauria de reivindicar fortament en aquest 

moment. No sé perquè servirà, perquè ja sabem que a  vegades aquestes figures tenen el 

pes que tenen, però en tot cas crec que s’ha de fer servir i per tant els  que baixem a 
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Amposta intentem que sàpiguen que tenen el recolzament d’una zona agermanada, 

diguem, encara que no sigui oficialment. 

Per la resta em dono per content amb l’explicació del Sr. Prims que ha estat molt bé. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Començo pel final. La samarreta no l’he trobat, no sé si m’entra o no. És un cop baix 

per part teva marxar d’aquesta manera, em replantejaré el vot al punt de la renúncia. 

El Sr. Guillén deia que hi havia una sèrie d’acords presos per consens. Poques lluites, 

crec jo, que agermanen d’una forma tan notable el rebuig social en un territori com el de 

les Terres de l’Ebre i més enllà. El criteri per abstenir-se no el comentaré, òbviament no 

el comparteixo i a més el Sr. Molinero ja ha apuntat alguna cosa.  

En quant als afegitons que proposàveu des de CiU, cap problema, en quant al trasllat 

heu esmentat la PDE i ja hi era, però és igual “quan més serem més riurem”, que es diu.  

 

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

 Ens fareu arribar el redactat definitiu?. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 Si, li farem arribar l’escrit definitiu, la modificació del paràgraf. 

 

La moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenten els grups municipals de la C.U.P-P.A, ICV-EUiA-E, i SI-Solidaritat en 

suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita contra el “Pla hidrológico de 

la cuenca del Ebro”.  

 

El passat 8 de gener, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, va aprovar el Plan 

Hidrológio de la Cuenca del Ebro 2015-2021. Aquest nou Pla de Conca inicialment havia de 

revisar els greus errors del Pla anterior aprovat encara no fa dos anys, per l’avui Comissari 

europeu, Miguel Arias Cañete. 

 

Aquest Pla, aprovat a corre-cuita per un govern en funcions, amb la clara intenció de no perdre 

el finançament europeu, té greus perjudicis per al riu Ebre i el seu Delta. 

 

Com ja es va denunciar en el Pla aprovat per Arias Cañete el 2014, aquest Pla “regala” l’aigua 
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del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran vendre aquest 

recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics 

per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i  fins la 

desembocadura. 

 

Des de les Terres de l’Ebre, l’any 2007, es va aprovar una proposta de cabals ecològics per al 

tram final del riu que permetia assegurar la supervivència del Delta, espai d’alt valor ecològic 

del qual se’n beneficien les poblacions d’aus migratòries que són també estratègiques pels 

ecosistemes d’Europa i Àfrica. La proposta va ser revisada, per adequar-la a la Instrucció de 

Planificació Hidrològica aquest 2015, pels mateixos experts que ja van fer la primera proposta 

dins del marc de la Comissió de Sostenibilitat. 

 

Aquesta proposta compta amb un ampli suport al territori, tant d’experts com de consens polític 

i social, tanmateix, primer des de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i posteriorment pel 

Ministeri d’Agricultura, ha estat menyspreada i reduïda fins a uns cabals irrisoris inferiors a 100 

m3/s que ens porten a èpoques passades, com l’antic Plan Hidrológico Nacional d’Aznar i el 

transvasament de l’Ebre cap a València, Múrcia, Almeria i Barcelona. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, moviment social del territori amb un ample bagatge en la 

lluita per la defensa de l’Ebre, ha denunciat que aquests minsos cabals ecològics, unit a 

l’apropiació de l’aigua del riu per part dels regants en forma de concessions de regadiu, no 

obeeix a la intenció de posar en marxa les 465.000 hectàrees noves de regadiu que diu el Pla, 

sinó a la clara intenció de vendre els drets d’aigua associats a aquestes hectàrees, a altres 

usuaris, especialment usuaris urbanístics i recreatius d’altres conques. 

 

En definitiva, els antics transvasaments impulsats pel govern d’Aznar, ara es camuflaran en un 

mercadeig d’aigua entre regants i usuaris en forma de bancs d’aigua o figures similars. Per tal 

de tirar endavant dit mercadeig serà necessària la construcció de més de 56 infraestructures de 

regulació entre preses i embassaments al llarg de la conca. Entre aquests destaca el recreixement 

de l’embassament de Yesa (Navarra), la més gran de totes aquestes obres i que compta amb una 

forta oposició entre els pobles afectats. 

 

Una vegada més, s’enganya la pagesia local creant falses esperances en uns regadius que 

presumiblement mai no arribaran (i que la major part de cops són inviables per ells mateixos), 



 

p.o. 27/01/2016 
 

118

mentre la terra i els drets de l’aigua passen a mans de les grans corporacions agroindustrials, i 

les constructores s’omplen les butxaques amb grans obres de formigó que només serveixen per 

enterrar diners i altres favors. Aquests són els veritables beneficiats d’aquest pla, el caciquisme 

més recalcitrant de les cúpules de les comunitats de regants, les grans corporacions 

agroindustrials que mercadejaran amb els nostres recursos naturals i les constructores. 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha iniciat una campanya contra aquest Plan de Cuenca des 

de tres vessants: la jurídica, dins l’Estat espanyol, amb una denúncia al Tribunal Suprem; 

l’europea, amb una queixa a la Comissió de medi ambient perquè obri un procediment 

d’infracció a l’Estat espanyol per incompliment de les normatives comunitàries; i la lluita al 

carrer, en forma de mobilitzacions que començaran el proper 7 de febrer amb una manifestació 

massiva a Amposta. 

 

Per tot això, els Grups Municipals de  CUP, ICV-EUiA i SI-Solidaritat de la Garriga, proposem 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER : Donar públicament suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, oferir suport als 

actes que s'organitzin per difondre la seva tasca i instar al poble de la Garriga a baixar a la 

manifestació d’Amposta del dia 7 de febrer. 

 

SEGON: Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de 

l’Ajuntament de la Garriga al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat 

pel govern espanyol. 

 

TERCER: Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per les zones humides dels 

nostres rius, Nogueres, Segre, Siurana i Ebre que eviti el seu deteriorament i els permeti 

recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic. 

 

QUART : Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no 

pot estar en mans d’interessos privats i ser una eina d’especulació i mercadeig entre falsos 

usuaris 

 

CINQUÈ : Demanar a la Comissió de Medi Ambient Europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre  i  a les directives europees d’Aigua, Aus i 
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Habitat a que actuïn d’ofici per tal que el Govern espanyol modifiqui el contingut del Pla per 

l’incompliment de les directrius europees afectades 

 

SISÈ. Fer arribar aquests acords als ajuntaments de les Terres de l’Ebre perquè vegin que des 

d’altres parts del territori s’està donant recolzament a la seva lluita, a la PDE, (C/Enric d’Ossó, 

23 Tortosa, 43500) al President de la Generalitat, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a 

la Conselleria d’Agricultura, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, 

al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics de les Corts i del 

Senat i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.» 

 

El Ple de l’Ajuntament, per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 PSC-CP, 

1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E,), i 1 abstencions (C’s) dels 17 membres assistents, essent 17 

els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.» 

 

 

Moció del Grup Polític Municipal de C’s la Garriga sol·licitant l’adaptació dels parcs 

infantils del municipi perquè siguin accessibles per a tots els nens i nenes 

 

Segons la Fundació Anda Conmigo, existeixen molts municipis on els seus parcs infantils 

encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional. La Garriga n’és un 

exemple. 

 

Des del Grup Municipal de Ciutadans la Garriga, considerem que cap nen o nena s’ha de sentir 

discriminat i que tots els infants han de poder tenir dret a l’accés als parcs infantils. Per tant, cal 

garantir que no es produeixi cap tipus de desigualtat. Mica en mica, cada vegada són més els 

ajuntaments que ja han posat en marxa aquesta iniciativa com és el cas de l'Ajuntament de 

Barcelona. En parcs com el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs dissenyades perquè 

siguin fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès per a tots els nens 

i nenes, independentment de les seves edats i capacitats. Alguns dels jocs infantils que s’han 

instal· lat han estat: tobogans accessibles amb plataformes per poder fer la transferència des de la 

cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça 

integrats dins els camins guia per a invidents, plafó per poder descobrir, aprendre i jugar amb el 

sistema Braille, entre d’altres. 
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En atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret 135/1995, de 24 de març, 

de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectònics, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, correspon als 

municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en 

l’urbanisme en exercici de l’ordenació, gestió, execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els 

jardins; la pavimentació de les vies públiques urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes  de 

l’article 6 del citat Decret, s’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, 

el transport o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització.  

 

Per tant, d’acord amb tot el que s'ha exposat, el Grup de Ciutadans la Garriga proposa al Ple 

l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Realitzar un estudi en el termini dels propers tres mesos de l’adaptació dels parcs, amb 

el seu corresponent informe pressupostari del cost de l’adaptació, accessibilitat i implementació 

de les millores. Per fer-ho es tindrà en compte preferentment les directrius  marcades per Jorge 

Palomero Ferrer al seu llibre publicat gratuïtament l'any passat titulat: Parques infantiles 

accesibles, considerat un manual de referència a l'hora de dissenyar correctament un parc 

inclusiu. 

 

Segon.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi mitjançant la instal·lació d’àrees de 

jocs infantils integradores i accessibles per a tots els nens i nenes, i consensuar els parcs 

infantils que s’han d’adaptar amb les Associacions de Mares i Pares de les respectives escoles 

del poble i amb les entitats garriguenques relacionades amb la diversitat funcional. 

 

Tercer.- Donar trasllat dels següents acords a COCEMFE (Confederación Española de personas 

con Discapacidad Física y Orgánica) de Barcelona, Fundación Anda Conmigo, Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Barcelona i Departament de Benestar Social i 

Família de la Generalitat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Portem a ple la necessitat que la Garriga tingui un pla de parcs inclusius per al gaudi 

dels infants que pateixen alguna discapacitat funcional o diversitat funcional que és el 

terme que s’està utilitzant últimament. Creiem que hem de donar un pas endavant en 

aquestes polítiques que per nosaltres també són d’igualtat. Vist que al PAM d’aquest 

equip de govern estava la renovació dels parcs, creiem que fora bo que es comencés 

amb aquesta renovació per ampliar aquest ventall d’equipaments perquè els nenspuguin 

jugar. Aquest tema ens podria portar a ser capdavanters a la comarca perquè no és que 

tinguem a la resta de Catalunya i m’atreveixo a dir a la resta d’Espanya, un gran 

entusiasme (per dir-ho d’alguna manera)  per fer aquesta mena de parcs. 

Donat que és la última moció i que és una moció curta i que sé que hi ha un pare que 

s’està esperant a què  la llegim, que ho està escoltant per la ràdio, m’agradaria poder-la 

llegir sencera si no us importa.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Penso que amb el títol de la moció i l’exposició  que ha fet el sentit queda perfectament 

clar. 

 

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

 Bé ho farem així i en tot cas el pare que ens està escoltant ja ens disculparà. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

 S’ha explicat perfectament Sr. Guillén. 

 

El Sr. Guillén llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 

Per part de l’equip de govern dir-li que de fet és un projecte que  teníem entre mans, no 

és un projecte d’avui, de fet ja estem treballant. Estem treballant una proposta d’àrees de 

joc integradores que tenen diferents elements. S’està mirant amb una empresa d’aquest 

país que està treballant aquests gronxadors “Integra”, balancins, diferents plataformes 

giratòries que permeten la integració. Estem treballant el disseny d’algun tipus de parc 

infantil d’aquets.  

Li agraïm la moció i dir-li que ens sumem a treballar i que el compromís de l’equip de 

govern és tenir aquestes àrees de joc integradores i de fet és una realitat que estem 
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treballant i quantificant perquè el proper parc de jocs infantils que puguem dissenyar al 

nostre municipi, sigui un parc integrador on tots els nens i nenes puguin compartir 

aquest espai siguin quines siguin les seves capacitats. Li agraïm la moció i òbviament 

votarem a favor.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, en representació del grup municipal d’Acord ERC-AM: 

Des del nostre grup estem absolutament a favor d’aquesta moció. Entenem que aquesta 

és una necessitat que compartim i que volem que realment s’acabi implantant al nostre 

poble. El poder facilitar l’accessibilitat de qualsevol persona amb discapacitat, 

especialment criatures en els seus espais de lleure i no només els jocs infantils sinó que 

tot l’espai i tothom ha de poder tenir aquesta condició d’accessible.  

Tal i com s’exposava des del grup de CiU, formant part de l’equip de govern, com 

formem, en aquesta redacció del PAM que vostè mateix apuntava, ja es feia constar 

aquesta voluntat de renovació dels parcs infantils i si s’hi fixen estaven en aquell apartat 

en què parlàvem de l’accessibilitat i de la millora de l’entorn, de la via pública. 

Per tant és un compromís que els nostre grup ha traslladat  a la nostra  feina diària a 

l’equip de govern i estem completament a favor.  

Si és via moció tindrem el recolzament de tots els grups que hi votin a favor, però 

entenem que és una política d’equip de govern, que agraïm que presentin i fem encara 

més força. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Per recuperar la sintonia (ara era molt fàcil fer-ho). D’entrada ja avanço que hi votem a 

favor i que celebrem tota iniciativa que vagi en favor de la inclusió en qualsevol àmbit, 

de supressió de barreres de qualsevol tipus que suposin un impediment per al ple 

desenvolupament vital de qualsevol persona. 

Únicament una qüestió que és mig dubte, mig reserva el que és segur és que és 

desconeixement, ens ha sorprès que les directrius per tirar endavant les actuacions 

necessàries en aquest àmbit se centrin gairebé exclusivament (“preferentment”, diu el 

primer acord de la moció) en les directrius establertes per l’arquitecte Jorge Palomero. 

No en discutim la vàlua (si no m’equivoco el seu és el primer llibre que s’ha escrit a 

l’estat espanyol sobre aquest tema), ni tampoc que no se n’hagin de tenir en compte les 

seves aportacions. Probablement trobaríem millor un procediment més ampli i més 

participat, el govern municipal ja té vies obertes i per tant  es podria fer una cosa més 



 

p.o. 27/01/2016 
 

123

amplia, aportant més per totes bandes i de manera paral·lela si hi ha alguna mena de 

disseny de tot això , tractant directament amb les persones que puguin ser usuàries, amb 

les associacions que hi treballin, també amb associacions de pares i mares, etc.  

En aquests terminis marcats en el primer acord (que ens sembla molt adequat que es 

marquin) creiem que ja s’haurien de tenir en compte els actors que han de participar en 

el procés (AMPA i entitats garriguenques relacionades), tant per definir millores, com 

per consensuar espais. 

 

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

 Ens sembla una bona iniciativa i votarem a favor.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Votarem a favor i estem totalment d’acord amb el que diu el Sr. Prims, no sé si centrar-

nos només en aquest llibre és convenient o no. Per la resta votarem a favor.  

 

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

Votarem a favor i a més a més ens sembla una molt bona iniciativa. Segurament és 

veritat això que s’ha dit de què no hi ha masses ajuntaments que hagin fet aquest pas. Jo 

en conec algun però no sóc capaç de valorar quants.  

Ja que parlem d’adaptació d’instal· lacions a la diversitat funcional és de justícia 

reconèixer que tenim una administració aquí mateix, que és el parc natural del 

Montseny, que si ha fet un esforç en aquest sentit i té itineraris adaptats i està bé que 

prenguem exemple. Nosaltres mateixos els fem servir a vegades amb escoles d’educació 

especial i amb centres que tenen algun nen amb aquestes necessitats. Ja comencen a 

haver una infraestructura en aquest sentit i per tant si des de l’administració propera s’ha 

fet, crec que nosaltres com a part integrant del parc natural del Montseny, està bé que 

ens hi sumem a aquest esforç i ho fem, en això i potser també en altres àmbits que ens 

hem de plantejar.  Vull dir que està bé començar per aquí i després hem de pensar en els 

camins més habituals i si tenen algun inconvenient també adaptar-los. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Sr. Guillén si vol afegir alguna cosa ho pot fer. M’imagino que això del  llibre ens ho 

podríem agafar a títol informatiu. 
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Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 

Òbviament us vull agrair la unanimitat en el recolzament de la moció i el tema del llibre 

és perquè ajuntaments que han fet aquest tipus de parcs  s’han basat en aquest llibre,que 

a més és gratuït. És un PDF que es pot descarregar. És un manual de referència, no vol 

dir que sigui el “sancta sanctorum”.  Gràcies. 

 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Ara venen dos punts que no ens agradarien que vinguessin, però que circumstàncies de 

la vida fan que vinguin. 

 

 

12. Renuncia del regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-

EUiA-E), Sr. Israel Molinero i Blanco. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’escrit de renuncia expressa al càrrec presentat el dia 15 de gener de 2016 pel senyor Israel 

Molinero Blanco, en qualitat de regidor de l’Ajuntament de la Garriga pel grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E), càrrec que ocupava en aquest ajuntament des 

del dia 13 de juny de 2015, data en la qual va prendre possessió, després de complir amb les 

obligacions imposades  per la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

Atès que la següent candidata de la llista d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E), que 

va concórrer a les darreres eleccions municipals, és la Sra. Maria  Carmen Pérez i Farrerons 

número 2 de la llista. 

 

Vist que en cas de renúncia de regidors la vacant s’ha d’atribuir en els termes legals previstos a 

la Llei orgànica 5/85 de Règim Electoral General. 
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Vist que procedeix donar-se per assabentat d’aquesta renúncia i declarar la vacant ocasionada 

pel regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E), que ara fa efectiva davant el Ple de 

l’Ajuntament. 

 

Atès allò que disposa l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les entitats Locals. 

 

Atès el contingut dels articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny del Règim 

Electoral General i posteriors modificacions, així com la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de 

la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE de 30 de 

juliol). 

 

Vist que s’ha donat compliment a la tramitació reglamentàriament establerta, i vist l’Informe de 

Secretaria de data 19 de gener de 2016.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral 

General. 

— L’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

— L’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de 

possessió de càrrecs o funcions públiques. 

— La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidor d’aquest Ajuntament, 

presentada pel Sr. Israel Molinero i Blanco, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 

(ICV-EUiA-E). 
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Segon. Posar els fets en coneixement de la Junta Electoral Central, als efectes previstos per 

l’article 182 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la previsió que sigui 

substituït  per la persona que legalment correspongui d’acord amb normativa electoral abans 

exposada. 

 

INTERVENCIONS  

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

Això que ha dit la Sra. alcaldessa de “ les circumstàncies de la vida” ha sonat una mica 

fort, però com començaré la meva intervenció explicant  els  motius ja em donarà peu. 

Voldria aclarir d’entrada que córrer el rumor que deixo la meva funció com a regidor 

per motius laborals i no és així. No són motius laborals. Segurament va ser fruit de què 

no volia explicar segons què abans de temps . Se m’ha proposat des de la Federació 

Salut Mental Catalunya  que em presenti per presidir-la i això em requereix molta 

dedicació i molt compromís. Jo ja fa molts anys que estic vinculat al món de la salut 

mental, més anys que no a la política local i per tant aquesta proposta em va fer rumiar 

molt.  

Us he de confessar que la decisió ha estat difícil perquè mai a la vida he deixat una cosa 

a mitges crec recordar, no sóc persona de deixar les coses a mitges, em costa molt. De 

fet porto tota la meva vida treballant amb el mateix, amb la mateixa gent. Sóc molt 

constant en això i aquesta vegada vaig una mica en contra del meu tarannà. No és que 

critiqui la gent que tasta més coses a la vida , no ho considero ni una virtut, ni un 

defecte, és el meu tarannà i m’ha costat prendre aquesta decisió. Però bé han pesat  

moltes coses, també ha pesat la tranquil· litat que m’ha donat saber que darrera hi havia 

la Sra. Carme Farrerons que em succeirà com a regidor i que ho farà més bé que jo. Per 

tant em dóna aquesta tranquil· litat. Aquest fet també ajuda a apropar-nos a aquesta 

paritat (sabia que això molts d’aquí ho celebrarien), estaríem 9 a 8, és a dir pràcticament 

a la paritat de gènere i aquest també ha estat un element tranquil· litzador. 

Jo continuaré molt activament a l’assemblea local d’ICV, per tant continuaré darrera de 

la política municipal. Abans quan la senyora alcaldessa ha dit que estava de moda fer un 

pas al costat, ho he estat pensant. Què he fet, una pas endarrere, un pas al costat?.  Un 

pas al mig?. Em quedo allà on estic?.   Un pas al costat no el faig perquè ara el 

protagonisme el té un altre i al costat no hi ha ningú, però en tot cas si crec que és un 

pas endavant perquè de fet quan deixes la regidoria tornes a ser ciutadà/na no regidor. 
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Tots som ciutadans/nes , però tenim aquest doble paper i com jo espero i confio que 

augmenti la participació ciutadana espero poder participar, i molt, a la política local a 

partir d’ara i d’una altra manera.  

En principi aclarir que jo quan vaig entrar a la política municipal no tenia voluntat de fer 

política per canviar el país, m’agrada confessar-ho perquè jo sóc molt franc, però és 

veritat que amb l’esdevenir de les coses en aquesta i l’anterior legislatura s’han anat 

escolant múltiples històries que tenen a veure amb els canvis que es postulen al nostre 

país i jo m’he hagut de posicionar i a vegades ho he hagut de fer a nivell personal i a la 

vegada, evidentment, defensant la postura de la meva força política. Crec que ho he fet 

amb honestedat i amb molta lleialtat cap a la meva força política i ho he fet amb molta 

llibertat i això ho volia deixar molt clar. Com deia no era la meva voluntat, jo volia 

simplement que la Garriga fos un poble més sostenible i més just socialment  i la resta 

ha estat una cosa sobrevinguda.  

He passat gairebé 5 anys fent aquesta tasca, és veritat que al principi, quan vaig 

començar, vaig tenir una mica de decepció, (a mi m’agrada confessar-ho tot) perquè 

nosaltres veníem d’haver estat governant  i vam perdre aquesta capacitat i això va ser 

per mi una decepció personal. Penso que  com a força política que havíem participat a 

l’anterior govern havíem fet bona feina, havíem fet coses molt importants com iniciar la 

reforma del centre, com garantir que es pogués arreglar a dia d’avui el camí fluvial, com 

fer una xarxa de carrils bici. Crec que havíem fet molt bona feina, però la realitat és que 

els ciutadans no ens van donar la possibilitat de tornar a governar i per mi això va ser 

una decepció  i vaig trigar un temps a descobrir que des de l’oposició també es podia fer 

molta política. Això vaig tenir la sort de descobrir-ho al costat del Sr. Martí Porter cosa 

que em va ajudar molt, perquè no estava sol i perquè era el Sr. Martí Porter. Em va 

enriquir moltíssim i vam anar aprenent a fer política local  junts. Vaig aprendre molt 

d’ell. Això segur que ha pesat també a l’hora de prendre la decisió , el  estar sol ara.  

Junts varem aconseguir moltes coses, vaig descobrir això de fer coses des de l’oposició i   

també vull agrair que hem tingut un to que ho ha permès. 

Hem fet coses molt importants, només voldria recordar molt ràpidament  tres, que 

nosaltres varem proposar inicialment el tema de la tarifació social  que evidentment va 

tenir una bona acollida i per tant ens sentim molt orgullosos. 

Un tema diferent és que en el seu moment varem recollir  una petició ciutadana com era 

la de fer del carrer de Samalús un carrer de vianants, la part alta del carrer. En aquest  

cas no era una iniciativa ben bé nostra, però la vam recolzar i em sento molt orgullós 
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que això tirés endavant . 

Finalment un altre tema era que varem insistir i insistir i perseverar  i ens vam fer pesats 

i al final ho varem aconseguir, amb la complicitat de l’equip de govern, que la 

biblioteca obrís a l’estiu.  

És una mostra de coses que hem pogut aconseguir des de l’oposició i del que 

segurament em sento més orgullós és d’haver aconseguit posar un granet de sorra  

perquè hi hagi un altre to polític i de relació   entre els regidors. Crec que això és 

innegable. Hi  va haver un canvi a la darrera legislatura en aquest sentit  i crec que això, 

evidentment, ha estat responsabilitat de molts. D’alguns que encara estem aquí, d’altres 

que ja no estan  però que varen estar la legislatura passada. El que m’agradaria és que 

aquest bon to polític, aquest ambient més distés, aquest to amistós, a vegades,  es 

mantingui i que no es perdi. Evidentment no estaré vigilant, però m’agradaria que fos 

així.  

Pensava que el meu darrer acte en que havia participat com a regidor, a part d’aquest 

ple, havia estat  el diumenge amb la inauguració de la reforma del camí fluvial   (cosa 

que m’agradava moltíssim que fos l’últim) , però malauradament avui hem hagut de fer 

aquest minut de silenci i això m’ha deixat un regust amarg de boca, per un fet tan 

lamentable com el que hem viscut.  

En tot cas espero que em permeteu que em quedi amb el record de l’èxit de l’altre dia , 

de l’èxit del que ha suposat arreglar  aquest camí, de l’èxit d’aconseguir que dos pobles  

es posin d’acord, que moltes administracions es posin d’acord , de què hagin pogut tirar 

endavant una cosa de la que han participat  tantes entitats, com per exemple en el seu 

moment el Centre Excursionista de la Garriga, al que jo, personalment , feia molts anys 

que perseguia. Hem fet una gran feina de persecució a la darrera legislatura, jo 

d’insistència, la Sra. Marrodán perseguint que al final es fes aquest projecte . Em quedo 

amb aquest record  i la sort és que jo, que treballo a Figaró, ho faré  servir i espero 

baixar de la meva feina, molts dies, a peu o en bicicleta  i ja que ha estat l’últim acte, 

me’n recordi de la meva tasca   de regidor fent el camí. 

 

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

energia: 

Diré unes paraules en nom dels regidors aquí presents, en nom del regidor que estava a 

l‘anterior legislatura i de tota la gent del grup municipal que ens trobem contínuament 

per preparar els plenaris i que han percebut aquesta companyonia i aquesta sort de  
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poder tenir l’honor que participis al plenari i ser nosaltres també membres del  plenari 

en que tu has estat treballant. 

La veritat és aquesta, crec que tots plegats, el nostre grup, et trobarem a faltar. Crec que 

hem trobat al teu costat, complicitat, moltíssimes en l’àmbit especialment 

mediambiental, de sostenibilitat i quan parlàvem del nostre entorn natural. Sentíem una 

especial complicitat quan havíem de tramitar temes d’aquest tipus i això es trobarà a 

faltar. 

També li volem agrair aquesta coherència aquesta capacitat de diàleg, aquesta capacitat 

de consens. Penso que en aquest sentit s’ha aportat molt, es va començar a l’anterior 

legislatura . Nosaltres som regidors que no hem viscut plenaris crispats, però som 

coneixedors que gent del nostre grup si i sempre ens ha valorat molt aquesta cordialitat 

que tenim al plenari. Penso que una part l’has aportada tu i com a tal se t’ha d’agrair i 

com a tal la trobarem a faltar, perquè sempre has tingut aquesta voluntat de buscar el 

consens.  

Poca cosa més perquè aquestes situacions són molt estranyes i com sé que ens trobarem 

caminant per alguna banda, voltant pel Montseny, pel camí, per on sigui doncs ja 

seguirem parlant i tu ho faràs sense la responsabilitat de ser regidor.  

Que tinguis molta sort en aqueta nova etapa que sé que t’engresca i tenen la sort que se 

t’emporten i tindran un gran actiu per poder treballar en aquesta altra lluita de la salut 

mental que també és molt important i  saps que aquí també compartim. Gràcies. 

 

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

En nom de la C.U.P  només dir-te  que tinguis molta sort en aquesta nova etapa i res 

més perquè ens seguim veient al carrer que és on encara tenim molta feina a fer.  

 

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

Crec que la primera cosa que notarem a partir del mes de febrer, perquè a la Sra. 

Farrerons encara no la conec, la coneixeré a partir del mes de febrer,  és que els plens 

seran més curts. Perquè tot i que se’m vol posar l’etiqueta de què jo m’enrotllo massa, a 

les explicacions de “set seny” del Sr. Molinero encara em queden 3 anys per intentar 

arribar-hi. 

Res a dir, Israel, un plaer haver compartit aquests sis mesos i escaig amb tu com a 

regidor i quan estava a l’altra part de la barrera com a públic  . Sort i encerts en aquesta 

nova etapa que és una tasca bonica i crec que també engrescadora. 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal PSC-CP: 

Bé, Israel, hem compartit moltes estones. Moltes vegades ho hem dit quan algú 

s’acomiada al plenari, que han de passar molts ciutadans per aquí per veure exactament 

el que fem perquè la política municipal s’entendria d’una forma diferent. Tu  ho has fet 

amb un coratge increïble, treballant i anant als actes i portant iniciatives com les que tu 

ara has anomenat i aquest és un bagatge que no queda en va. Has aconseguit amb la teva 

feina, representant al teu grup, transformar la Garriga i queda’t amb això, que de la gran 

transformació de la Garriga tu has estat partícip.  

Molta sort en el teu nou projecte, en el teu nou camí i segur que ens anirem veient.  

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Jo et vull agrair la feina feta. Molta i fructífera i sobretot el to, un to molt bo i fins i tot 

les intervencions al ple, que encara que han estat llargues han estat molt entenedores. 

Gràcies i ja ens anirem veient. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Permetem  que en aquest punt, ara ja si, et parli de tu perquè és un to més personal. En 

primer lloc des del nostre grup dir-te que nosaltres quan fem les valoracions la primera 

idea que posem sobre la taula és aquesta pau social i aquesta pau política que el mandat 

passat varem assolir aquí a la Garriga i que crec era molt necessària. Això a nosaltres 

ens va tocar liderar-ho com a equip de govern, a mi personalment com a alcaldessa, 

però ha estat gràcies a les persones que com tu heu estat formant part d’aquest plenari 

que això ha estat possible i el fet que hagi estat possible assolir aquesta pau social i 

política ens ha permès poder treballar conjuntament  i participar conjuntament de les 

decisions que han de permetre millorar i avançar al nostre poble de la Garriga. Crec que 

això cal dir-ho i recalcar-ho perquè és molt important.  

El nostre compromís és continuar amb aquest to, perquè no amistós?. perquè també som 

unes persones que compartim molts dies, moltes estones i perquè no es pot esdevenir en 

amistat?, però també de discrepància sana però des d’un respecte polític, unes 

discrepàncies lògiques i lícites, perquè la política és això, tenir diferents 

posicionaments. Però sobretot la política és l’art del consens i en aquest plenari aquest 

art de consens, del que avui hem tornat a tenir una mostra quan hem  estat capaços de 

llimar diferencies per tal de poder donar suport unànimement a certs punts que s’han 
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presentat, l’hem assolit i per la part que a mi em pertoqui el meu compromís és seguir 

treballant perquè això sigui així amb tots i cada un de nosaltres.  

Vas decidir fa uns dies i avui es fa efectiva la teva renúncia a l’acta de regidor, però el 

nostre compromís amb la regidora que t’ha de substituir de què aquest tarannà 

dialogant, participatiu, de consens i de treballar plegats, continuarà. És la  voluntat, 

penso, que de la resta del plenari i òbviament de l’equip de govern. 

Personalment penso que avui perdo un bon regidor com a alcaldessa  però guanyo un 

amic perquè ens hem arribat a conèixer, t’he apreciat personalment i et considero una 

persona amiga i desitjo que  aquesta amistat pugui créixer ara en un altre marc que no 

serà pròpiament el de l’àmbit de la política. En tot cas, des de la meva part, m’agradarà 

seguir cultivant aquesta amistat que ha començat entre nosaltres  i dir-te que a més a 

més celebro que aquesta nova vinculació, voluntària, que tindràs, que certament no és 

professional, que és des de l’altruisme i el voluntariat, cosa que també t’honora com a 

persona, ens podrà fer  retrobar en uns altres espais, en espais on treballarem 

conjuntament temes de salut mental. Així que no ens perdrem de vista i podrem 

compartir aquests altres espais que també donaran els seus fruits. 

Agrair-te el teu compromís cap a la nostra societat, ara ho  has fet com a regidor durant 

uns anys, a partir d’ara ho faràs a la Federació d’Associacions de Salut Mental però 

considero que segueixes amb un compromís de millorar i fer més gran i més rica la 

nostra societat, per tant el meu agraïment.  

 

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

Us vull agrair a tots aquestes bones paraules . Per cert us recomano que plegueu un mes 

abans perquè l’única oportunitat a la vida que tindreu de què us diguin aquestes paraules 

tan boniques abans de morir. Perquè això només es diu quan una persona es mor. Bé, es 

veu que aquí també i és d’agrair que parlin bé de tu. Has d’intentar no creure-t’ho 

massa. 

La veritat és que jo m’he sentit molt còmode i no només en la legislatura anterior sinó 

també en els mesos que portem amb tots vosaltres . Hi ha gent amb la que evidentment 

he establert una relació més intensa, també perquè ens hem vist més i també perquè, 

òbviament tenim més filing i evidentment el mantindrem, en el teu cas, Meritxell, 

claríssimament. Però no és l’únic. Evidentment que ens podem trobar com a amics, 

només faltaria i en el teu cas ens trobarem per la responsabilitat que ens toca. És un 

honor. 
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Moltes gràcies a tots per aquestes paraules. 

 

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

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

la Corporació, aprova la proposta d’acord. 

 

 

13. Renuncia del regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), Sr. Vicenç 

Guiu i Fàbregas 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist l’escrit de renuncia expressa al càrrec presentat el dia 22 de gener de 2016 pel senyor 

Vicenç Guiu i Fàbregas, en qualitat de regidor de l’Ajuntament de la Garriga pel grup municipal 

de Convergència i Unió (CiU), càrrec que ocupava en aquest ajuntament des del dia 13 de juny 

de 2015, data en la qual va prendre possessió, després de complir amb les obligacions 

imposades  per la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

Atès que la següent candidata de la llista de Convergència i Unió (CiU), que va concórrer a les 

darreres eleccions municipals, és el Sr. Jorge Calatrava i Adell  número 8 de la llista. 

 

Vist que en cas de renúncia de regidors la vacant s’ha d’atribuir en els termes legals previstos a 

la Llei orgànica 5/85 de Règim Electoral General. 

 

Vist que procedeix donar-se per assabentat d’aquesta renúncia i declarar la vacant ocasionada 

pel regidor de Convergència i Unió (CiU), que ara fa efectiva davant el Ple de l’Ajuntament. 

 

Atès allò que disposa l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les entitats Locals. 

 

Atès el contingut dels articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny del Règim 

Electoral General i posteriors modificacions, així com la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de 
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la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals (BOE de 30 de 

juliol). 

 

Vist que s’ha donat compliment a la tramitació reglamentàriament establerta, i vist l’Informe de 

Secretaria de data 22 de gener de 2016.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

— Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral 

General. 

— L’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

— L’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de 

possessió de càrrecs o funcions públiques. 

— La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidor d’aquest Ajuntament, 

presentada pel Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas, del grup municipal de Convergència i Unió (CiU). 

 

Segon. Posar els fets en coneixement de la Junta Electoral Central, als efectes previstos per 

l’article 182 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la previsió que sigui 

substituït  per la persona que legalment correspongui d’acord amb normativa electoral abans 

exposada. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda 

Bona nit. Sempre al final del ple ja sabeu que venen els temes divertits, que són els 

temes econòmics.  

Jo faré un discurs una mica diferent del que ha fet el Sr. Molinero. Sempre havia pensat 



 

p.o. 27/01/2016 
 

134

que en algun moment m’agradaria fer una petita disquisició teòrica al llarg d’aquests 

anys del que són les finances de l’ajuntament i és clar, o ho faig ara o no ho faig.  

M’agradaria parlar del romanent de tresoreria per a despeses generals i la seva 

implicació en el pla econòmic-financer de la Garriga, que és un tema important com 

vosaltres bé sabeu. Curiosament m’allargaré una mica més que el Sr. Molinero però no 

passaré dels 20 minuts. Quan m’ho preparava em va sortir una mitja hora, però vaig 

pensar que era massa i per tant no passaré dels 20 minuts.  

Bromes a part, si em permeteu diré que la veritat és que a mi també m’hagués agradat 

explicar aquí la meva etapa professional, però algun diari, indiscretament, en alguna 

part ja ho ha comentat. El tema és que a l’empresa on estic treballant ara se m’ha 

proposat per un nou projecte que m’implicarà un desplaçament fora del país  a mitjans 

d’aquest any, però que ja des de fa dues setmanes m’implica una càrrega de viatges molt 

més intensiva de la que venia fent ara, en un altre país.  

A casa, amb la família, varem considerar que era un projecte molt interessant, 

evidentment professionalment ho és molt, però també el viure aquesta experiència a 

nivell personal i amb pena vaig trucar la Sra. alcaldessa i li vaig dir que volia parlar amb 

ella (igual que un dia ella em va dir que volia parlar amb mi, dia al qual després faré 

referència),  vaig decidir que volia acceptar aquest nou repte  i evidentment renunciar a 

la regidoria.  

Per mi va ser una etapa nova, en el sentit que jo fa 7 o 8 anys anava fent el meu camí a 

l’àmbit privat, anar treballant aquí, anar treballant allà, tampoc he canviat tant Sr. 

Molinero, porto com 15 anys sense canviar. Fins que fa uns anys en un sopar d’aquests 

de 8è d’EGB, perquè la Sra. alcaldessa i jo vam coincidir a l’escola, a 8è i més , però el 

sopar era de 8è, però després faré referència a aquest sopar.  

Per mi el haver estat regidor ha estat una etapa nova, inesperada en aquest sentit, perquè 

jo no tenia relació amb la política. La seguia, perquè era una cosa que m’interessava, 

però jo anava fent el meu camí i la política em quedava una mica lluny. Ha estat una 

etapa enriquidora i que sobretot m’ha provocat un orgull molt important, orgull d’haver 

pogut aportar el meu granet de sorra a la gestió de l’ajuntament que en definitiva tots els 

que estem aquí, tant l’equip de govern, com la resta de regidors treballem per fer un 

poble millor i entenc que cadascú de nosaltres aportem el nostre granet de sorra. Jo 

n’estic orgullós, per mi ha estat nou i m’ha aportat moltes coses. A més quan deia que 

m’havia presentat a regidor i donat que tothom parla molt malament de la política, de fet 

només s‘han de sentir les noticies, jo deia que la política municipal és diferent, d’això 



 

p.o. 27/01/2016 
 

135

me n’he adonat aquí.  

La política municipal al final és que ens asseiem els disset regidors, parlem, cadascú té 

la seva opinió, però cadascú dels que estem aquí el que fem és pensar com millorar el 

nostre poble i evidentment som disset i disset diferents i cadascú a la seva manera, però 

és molt enriquidor veure els diferents punts de vista que cadascú de nosaltres hem tingut 

per veure com millorar la Garriga. A partir d’aquí hi ha hagut coses que les hem 

compartit i coses que no les hem compartit, però en tot cas a mi m’ha ajudat molt més, 

sincerament ho dic,  a valorar la política des d’aquest punt de vista de l’estereotip que 

un pot tenir des de fora o veient diversos (i diversos!) episodis que hi ha hagut a la 

política d’aquest país. D’això també em sento orgullós i per mi ha estat molt enriquidor 

i des d’aquest punt de vista vull donar  les gràcies a tots els regidors, als actuals i als de 

l’anterior legislatura per haver-ho fet així i haver-ho fet possible. Segurament deu haver 

influït molt el que abans hem comentat, aquest to diferent del que hi havia en anterior 

legislatures i que jo no vaig conèixer, per sort. Per tant jo només puc valorar el que he 

conegut i el que he conegut ha estat bo i molt enriquidor per mi.  

També donar les gràcies , sobretot, perquè al final dels plens quan parlàvem d’aquests 

temes tan interessants com són l’estat d’execució les transferències de crèdit , la 

liquidació del pressupostos, el romanent de tresoreria , veure-us les cares d’interès que 

fèieu quan jo ho explicava  m’ha omplert !. Bromes a part, gràcies a tots per haver-me 

permès compartir aquesta etapa .  

També voldria fer lògicament un agraïment a l’equip de govern. Tant la part d’Acord 

ERC, com la part de  CiU perquè si abans he agraït a tots els regidors, aquest cas és 

molt més accentuat perquè hem compartit tasques de govern i evidentment dins de 

l’equip de govern i dels dos diferents grups cadascú té la seva visió, però en definitiva 

ha estat molt enriquidor veure com tot això s’ha posat sobre la taula i com al final  han 

anat sortint polítiques, accions, moltes coses. El Sr.  Molinero en deia tres, a mi em 

permetran que no pugui dir-les perquè en tenim més!. Bromes a part. El que deia, un 

agraïment encara més accentuat per l’equip de govern, representat pels grups 

municipals, que hem compartit aquests quatre anys. Amb alguns regidors ho hem 

compartit més, perquè hem estat més anys, amb altres menys però amb tots ha estat un 

plaer. 

En el cas concret dels companys d’Acord i d’ERC , també de CiU, però jo ho miro des 

de fora i veig que quan hem entrat aquí hem estat un equip de govern. Segurament la 

part d’ERC internament comentava “hem de tirar més per aquí” o la part de CiU 
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comentàvem “ hem de tirar més per allà” però us ho dic de veritat, la visió que jo tinc 

és de que tant a l’anterior legislatura com ara hem treballat com a equip de govern i jo a 

això li dono molt valor.  

Als companys de CiU encara més perquè a part de suportar-me a les reunions d’equip 

de govern,  també ho han  fet en campanya i en moltes altres ocasions. Sobretot els vull 

donar les gràcies per acceptar-me quan de cop i volta, després en faré referència, jo vaig 

aparèixer al grup municipal i em van acceptar molt bé i m’han ajudat molt, sobretot els 

que fa més temps que hi són, però també els que en fa menys. Per mi tampoc era fàcil, 

de cop i volta aparèixer i  agafar una certa responsabilitat dintre del grup i fer- ho amb el 

suport de tothom . 

Lògicament agrair també al personal de l’ajuntament. A l’àrea d’intervenció, de les 

diferents intervencions, diguem-ho així, que hem tingut  (varies interventores), doncs a 

totes el meu agraïment i a les diferents àrees tècniques amb les que hem col·laborat 

sempre.     

Deixeu-me que faci un últim agraïment a la Txell i no li diré alcaldessa, li diré Txell 

perquè a banda de tot és la Txell per mi, sempre serà la Txell , aquí em va dir que li 

digué alcaldessa i jo com sóc molt obedient li deia alcaldessa. Parlava d’un sopar de 8è 

que vam fer ara fa uns anys i en què curiosament, no sé si per casualitat o no, em va 

tocar seure al seu costat i em diu “ escolta Vicenç hauríem de parlar” . Vaig pensar que 

m’explicaria una cosa de quan érem joves i de la qual no m’havia  assabentat. Vaig 

pensar que em diria alguna cosa que jo no sabia i resulta que no! : Ara ja tots sabeu de 

què volia parlar-me. Des de llavors fins avui i per tant Txell les gràcies amb majúscules, 

les més grans te les haig de donar a tu perquè si per mi ha estat un plaer. Si ha estat una 

experiència molt enriquidora haig de donar les gràcies a què en el seu moment pensessis 

en mi, en què jo podia col· laborar o dur a terme aquesta tasca, en què em permetessis 

per tant fer aquesta tasca i gràcies, també extensives, a l’equip de govern i als dos grups 

municipals també, però especialment a la Meritxell la paciència i comprensió per les 

dificultats que jo moltes vegades he tingut personalment de compaginar la tasca aquí i la 

tasca fora d’aquí, amb la meva feina privada i amb la família a qui també  els vull donar 

les gràcies . Jo vaig entrar en una etapa, vaig ser regidor, quan tenia una filla, ara en tinc 

dues i els qui teniu fills i els que no us ho podreu suposar, no és el mateix tenir un que 

tenir-ne  dos i la demanda de dues nenes petites de 6 i 4 anys és la que és i a vegades no 

he pogut estar tot el que jo voldria i per això els vull agrir la seva comprensió.  

Gràcies a tothom i a reveure.  
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, regidora de urbanisme, medi ambient, habitatge,activitats i 

energia: 

Ho feu molt difícil perquè que marxin dos regidors el mateix dia és molt complicat. 

Intentaré en primer lloc traslladar la sensació del grup i després la meva . En el cas del 

Sr. Guiu ens passa tant o més com el que ens passava amb l’Israel, com hem passa a mi, 

al Sr. Benzekry, vam començar de zero i aquesta és una sensació molt especial quan 

entres a treballar de regidor. Fa quatre anys, quan vam començar i vam decidir fer un 

pacte de govern amb CiU,  et planteges qui haurà al teu costat, qui haurà treballant. En 

el meu cas com ens coneixíem de sempre vaig tenir molt clar que amb ell aconseguiríem 

rigor, responsabilitat, complicitat. Ho aconseguiríem no!. Ho tindríem. Ja ho donàvem 

per fet. Aquesta sensació crec que l’hem tinguda tot el grup municipal sobretot perquè 

hem tingut una tranquil·litat d’esperit amb els números espectacular . És així de clar. 

L’anterior legislatura la vam començar amb un escenari econòmic molt diferent del que 

tenim ara. Ara tenim un esperit especialment optimista i positiu, però fa 3 o 4 anys no 

era així. El Sr. Guiu era  el regidor que dins de l’equip de govern li tocava dir: retallem, 

aquí no passem més amunt, aquí vigileu... i això no és fàcil i menys si a més a més no 

vens de la política. Però aquesta sensació de rigor, de què podíem estar tranquils perquè 

les xifres estaven controlades, ens donava aquesta sensació de dir “tranquils, per aquí 

anem bé, anem fent, que tenim aquest peu ferm” .  

Amb totes aquestes lliçons que ens has donat de coneixements econòmics dels 

consistoris municipals , el romanent aquest any no sé com anirà però jo em quedo i crec 

que tots els regidors i tots els companys ens quedem amb el romanent dels 

coneixements econòmics. Aquests segur que ja no els perdem, perquè tinc claríssim que 

tots aquests dubtes que es podien generar amb aquests números tan estranys segur que si 

recordem les teves paraules se’ns aclariran de cop. 

Sobretot jo em vull quedar amb el romanent de l’amistat i segur que els altres regidors 

també se’n queden un trosset.  

Simplement dues paraules més a nivell més personal: Qui ens ho havia de dir , eh?. Res 

més. Moltes gràcies Vicenç, de debò i molta sort a la nova etapa.  

 

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

Bé Sr. Guiu,  com ja sap trobarem molt a faltar les seves modificacions de crèdit i estats 

d’execució, però ho superarem. Només dir que li desitgem molta sort en aquesta nova 
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etapa i ja ens anirem retrobant per la Garriga quan vingui. 

 

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

Parlava abans, a l’última moció que he presentat, de manuals de referència i jo veig un 

best seller garriguenc al Sant Jordi del 2017 que és l’aplicació del romanent de 

tresoreria , com has dit, a l’equilibri financer de la Garriga . Jo l’animo a què aquelles 

estones que tingui  lliures allà al Marroc  vagi  redactant i al 2017 fem una presentació 

aquí amb el regidor de cultura, el que faci falta, perquè jo crec que la cosa ho mereix.  

Sort i encerts, el mateix que li he desitjat a l’Israel i ha estat un plaer aquests sis mesos i 

escaig que hem compartit al consistori.  

 

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

Abans el Sr. Molinero deia que epitafis aquests només es fan quan mors. La veritat és 

que nosaltres  vam reconèixer públicament que un dels regidors que  més valoració 

tenia, durant l’anterior legislatura, era el Sr. Guiu. Entenc que el tema dels números, el 

tema de l’economia, no és un tema d’inauguracions o de posar pedres i moltes vegades 

no es valora i jo crec aquí el Sr. Guiu ha fet un gran treball  i li haig de reconèixer, li 

reconeixem des del PSC . Has fet un gran treball com a regidor i és just que t’ho 

reconeguem.  

Avui és una llàstima perquè fa dos mesos començàvem un “abandona el grupo” amb el 

Sr. Oliveras i avui ja en sou dos més. La veritat és que en aquesta era de les noves 

tecnologies el contacte no el perds si no vols i jo crec que ens anirem trobant. Moltes 

gràcies per tota la feina que has fet aquí a la Garriga.   

 

Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, regidor del grup municipal de SI-Solidaritat.: 

Què t’he de dir?. Jo et diria que gràcies perquè ens has ensenyat bastant, almenys a mi 

m’has ensenyat molt de números i d’economia. S’ha de dit que és un tema que l’has 

explicat sempre molt bé i molt amenament i a part com ets  com  ets donaven ganes de 

votar-te que si als pressupostos, però això ens va costar més. Tot i així ens ho hem 

passat molt bé. T’agraïm la feina feta, la valorem molt i estem molt contents que 

segueixis prosperant. Que et vagi tot molt bé. Gràcies.  

 

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

 Gràcies per deixar-me intervenir. Us correspondré amb una intervenció curta.  
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Agrair al Sr. Guiu que s’hagi acomiadat  el mateix dia que jo , perquè així no m’he 

sentit tan sol, això és un recolzament que està molt bé i ajuda a portar-ho millor. 

Crec sincerament que ets una de les persones, quan parlava abans de la gent que va 

aportar molt per millorar el to a la darrera legislatura i tu vas aportar molt, perquè tens 

un to molt distès i gens formal, tot i que a vegades vagis molt formal vestit per coses de 

feina. Ets formal en la feina, però no en el to. És curiós  que tothom i tu mateix s’hagi 

referit al tema dels números, però jo espero recordar-te  per la fira de la botifarra . Em 

ve aquesta imatge al cap, perquè va ser el teu gran projecte quan estaves a promoció 

econòmica i com a contraprestació em venia la imatge del porquet com a guardiola on 

anar guardant el romanent. Pensava: prefereixo la fira de la botifarra!. Clarament, sense 

cap mena de dubte. Per tant jo et recordaré per aquesta cosa més en positiu, no per res , 

crec que has fet bona feina amb els números, és indiscutible i és veritat que ens has 

ensenyat molt. Sempre amb els números s’aprèn i als qui no entenem un brot va molt bé 

tenir algú que tingui vocació didàctica i que els  simplifiqui molt. Més que explicar-ho 

bé, en el teu cas, crec que has intentat baixar molt al nivell més baix possible per tal que 

ho entenguem els que no tenim ni idea i això sempre és molt difícil, ser un gran 

divulgador de les coses és molt complicat. T’ho volem agrair i espero que ens trobem i 

si passo pel Marroc ens fem una visita.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Us he de dir que aquest Nadal (ja entrat el nou any) hi va haver dues persones que  em 

van demanar que volien parlar amb mi, que van ser l’Israel i el Vicenç  i us podeu 

imaginar que aquestes converses no em van agradar, perquè les conseqüències són les 

que avui estem tirant endavant .Per tant si algun dels regidors que avui queden em 

demaneu per parlar no parlaré amb vosaltres, ja us ho dic ara, perquè no vull més 

sorpreses com les d’avui.  

Feta la broma, agrair aquesta bona feina, aquesta bona gestió, aquest rigor en les 

finances municipals, aquesta endreça que ha fet que la resta d’àrees treballéssim també 

amb una estructura endreçada, que com bé deia la Sra. Marrodán ens dóna una 

tranquil·litat i una garantia de què el que fem ho podem fer i no estem posant en risc les 

finances municipals ni estem fent cap estirabot ni cap cosa estranya que no estigui ben 

contemplada i que es pugui fer . Tenir aquesta tranquil· litat quan governes és molt 

important i en Vicenç ens ha traslladat això, aquesta manera de gestionar, amb rigor i 

alhora endreçant-ho. Endreçar no vol dir deixar de fer coses, de vegades ha volgut dir 
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fer més coses, però amb menys recursos, perquè lluny de deixar de fer coses jo crec que 

ens ha permès treballar i poder fer més coses, el que passa és que potser ajustant els 

costos de certes actuacions. En aquest cas assolir el nivell que hem assolit de 

sanejament de les finances municipals és una tasca important, òbviament també ha estat 

una tasca compartida amb tots els companys de l’equip de govern que han gestionat des 

de la responsabilitat, però des del rigor, l’ordre i les directrius  que se’ns havien marcat 

des de l’àrea d’economia, des de la feina que feia en Vicenç.  

És a dir que ell va arribar i va posar una llavor, una llavor que entre tots l’hem fet 

créixer, però sobretot ell l’ha anat fent créixer, l’ha anat alimentant i ara ens trobem que 

tenim un arbre ric i viu i hem de ser capaços, a partir d’ara, de regar-lo cada dia , de 

preservar-lo per tal que continuï sent així perquè mentre aquest arbre tingui vida voldrà 

dir que el municipi de la Garriga seguirà creixent i seguirem podent aplicar polítiques 

que ens permetin millorar. 

Veig al mig del públic, el Sr. Jordi Calatrava, que és la persona que ha de venir a 

substituir al Sr. Guiu i penso que li hem posat un llistó molt alt . Crec que després de 

sentir-nos a tots, voldrà parlar amb mi quan acabi el ple i  jo, com us podeu imaginar, no 

parlaré amb ell !.  

El que si puc dir és que tenim una petita sort que no tothom té. Des de l’Associació 

Catalana de Municipis ens van fer arribar un llibre que es deia “Sóc regidor, i ara què? . 

El de sóc alcalde i ara què ? No. Això t’ho aprens de cop. Però el de sóc regidor et 

donava unes pautes i unes directrius. Ara l’ACM  ho ha ampliat i hi ha els llibres de 

“Sóc regidor de polítiques socials”, “ Sóc regidor de seguretat”, “ Sóc regidor 

d’ensenyament” , “ Sóc regidor d’hisenda” !.I és el primer que li  vaig dir al Sr. Jordi 

Calatrava “ Sóc regidor d’hisenda i ara què?, és la primera lectura que has de fer d’aquí 

a que et toqui prendre possessió del teu càrrec. I estic segura que ja se l’ha llegit tres 

vegades. 

Quan el Sr. Guiu ens va traslladar que aquest projecte personal l’obligava a deixar 

aquesta feina de regidor (tot i que s’havia plantejat poder fer de regidors des de la 

distància, però no pot ser perquè encara no tenim parametritzat fer els plens des de 

fora), a tot el grup ens va saber molt de greu perquè quan estàs en un projecte polític i a 

més municipal, com és el nostre cas (no només quan governes, sinó quan treballes un 

projecte polític, quan treballes des de tot el grup municipal, que no vol dir només els 

que estem aquí en tasques de representació sinó de totes les persones que formen part de 

l’equip, els de dins i els de fora també es generen unes complicitats i una amistat que és 
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important poder preservar-les. Aquesta és una realitat que ha passat al nostre grup i més 

enllà de la feina política ens trobem en d’altres espais més personals, perquè la bona 

sintonia que es va generar en el grup va ser així. 

En el cas del Sr. Guiu això ve de més lluny perquè com ell us ha dit anàvem junts a 

l’escola, de fet ens copiàvem els exàmens, (jo em copiava el de mates i ell es copiava de 

mi el de francès!). La veritat és que ens aveníem, sempre havíem tingut una complicitat 

a nivell d’escola i penso que aquesta complicitat que havíem tingut ja de joves l’hem 

mantinguda d’adults i en aquest període que ens ha tocat estar plegats aquí a 

l’ajuntament s’ha notat que aquesta complicitat hi era i ens ha permès entendre’ns de 

vegades només amb una mirada. 

Personalment em sap molt de greu que plegui perquè  has estat la meva mà esquerra 

(perquè de fet està assegut a la meva esquerra).  

Puc assegurar que a nivell personal el contacte seguirà, intentaré escapar-me algun dia 

cap allà on va, per fer una visita i  poder conèixer quina és la teva nova realitat i quina 

és la teva nova vida, encara que temporal, però nova i interessant. Crec que és un 

projecte que, professionalment, si tens l’oportunitat que te’l donin en el moment 

adequant en què t’ho pots permetre a nivell de família, etc., és una oportunitat molt 

enriquidora  el poder viure un projecte així de vida en un país com el que aniràs. Crec 

que és un país enriquidor i que cultures diferents ens permeten créixer més com a 

persones. Estic segura que serà una experiència que quan ens l’expliquis ens donarà 

molta enveja.  

Agrair-te només aquests anys que has estat el nostre costat. Dir-vos que el dia que li 

vaig dir, al sopar de 8è, que volia parla amb ell, de seguida em va dir que volia parlar  

amb mi, es va apuntar de seguida a parlar amb mi i quan li vaig proposat el que havia 

pensat i la proposta que li vaig fer d’incorporar-se al projecte de CiU a les tasques de 

portar la hisenda i les finances municipals va dir que si de seguida. De seguida es va  

sumar i penso que el fet de què ell al moment zero ja decidís que si i s’incorporés de 

manera immediata va facilitar que amb la resta del grup hi hagués aquesta bona sintonia 

i aquest treball que estic segura que serem capaços de preservar al llarg dels anys. Jo 

veig que altres persones que han tingut responsabilitats a nivell local, que han compartit 

govern, que han compartit oposició, fora d’aquí han continuat amb aquest tarannà, amb 

l’amistat, amb trobar-se i amb continuar tenint espais de vida comuns en d’altres àmbit 

que en aquest cas ja no són les responsabilitats polítiques. Penso que nosaltres  també 

serem capaços de mantenir aquests altres espais de trobada i així ho desitjo. 
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Res més, agrair mil vegades, ja saps que no em cansaré de fer-ho, la feina i el haver 

volgut estar al nostre costat i concretament el acompanyar-me encapçalant aquest 

projecte polític que ara ens està fent tenir responsabilitat de govern i crec que en bona 

part és feina de  cada un de nosaltres i teva, òbviament també.  

 

Intervé el Sr. Vicenç Guiu, regidor d’hisenda: 

Gràcies. Agrair-vos a tots aquestes paraules. És agradable senti-les. Avui algú em 

preguntava si em feia pena plegar i jo tenia una sensació contradictòria, perquè quan es 

comença un projecte nou, que és un canvi, naturalment estàs il· lusionat, la il· lusió del 

nou projecte et fa que  la resta perdi valor, però jo pensava que si, que em feia pena 

deixar l’ajuntament i si em fa pena és pel que he comentat abans. 

Agrair-vos les paraules a tots, especialment a tu Txell per, repeteixo, confiar en mi i per 

fer-me partícip d’aquest projecte . A tu Neus també, i també per la part personal (la 

Neus és una molt bona amiga de la meva germana i per això ens coneixem des de fa 

molts anys). 

Per acabar dir que ara aniré a viure al Marroc, a Agadir concretament, ja vaig estar-hi fa 

un parell de setmanes i vaig trobar una sala similar a aquesta i li volia proposar a la 

Txell fer un ple allà. Tot plegat un viatget allà tampoc no és anar a l’altra banda del 

charco, baixes per la costa i només has de travessar l’estret. Jo us organitzo un ple allà 

estupendo!.  

Gràcies a tots, ha estat un plaer i realment us trobaré a faltar.  

 

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

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

aprova la proposta d’acord. 

 

 

14. Precs i preguntes  

 

Precs 

 

Prec que presenta el Grup Municipal del PSC – CP de la Garriga sobre la reobertura del 

servei nocturn del CAP  
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Vist que en la darrera legislatura es van formular diverses mocions demanant el restabliment del 

servei nocturn del CAP de la Garriga.  

 

Vist que considerem un servei essencial per la població, el fet que hi hagi un centre d’Atenció 

Primària que pugui donar cobertura als usuaris del mateix centre.  

 

Vist que amb el canvi de Govern a Catalunya, les persones que ara tenen responsabilitat sobre la 

Sanitat Pública son uns altres i que algun d’ells ha manifestat en reiterades ocasions la seva 

voluntat de recuperar serveis de sanitat pública essencials i que el partit del qual prové l’actual 

Conseller de Sanitat, fa mesos manifestava també la voluntat de recuperar aquest servei.  

 

Per tot això formulem el següent prec  

 

1. Que es faci una reunió amb els municipis que depenen del CAP de la Garriga per posar en 

comú una estratègia conjunta per a lluitar per la reobertura del servei nocturn del CAP.  

 

2. Que es traslladi aquesta necessitat al nou Govern de la Generalitat de Catalunya traslladant la 

voluntat del poble de la Garriga de recuperar aquest servei. 

 

INTERVENCIONS  

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

Aniré ràpid, per l’hora que és, perquè jo explico a casa que estic al plenari i directament 

no s’ho creuen.  

Ja veieu que no és un posicionament polític, no hem volgut fer un posicionament polític 

perquè entenem que ara no toca. Sabem que hi ha hagut un canvi de govern a la 

Generalitat de Catalunya i entenem que hem de fer força per recuperar el servei 

d’urgències nocturnes que teníem al CAP de la Garriga i altres CAPs també de la 

comarca. Entenem que hem de fer força i se’ns ha d’escoltar. A partir d’ara des de 

l’ajuntament hem de fer el nostre treball i veure si hi ha voluntat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El que li puc dir només, entenent el seu prec, és que tot i que hagi hagut canvi en el 

Govern, o en part del Govern de la Generalitat, nosaltres com a ajuntament continuem 

demanant reiteradament i de manera continuada quines són les necessitats nocturnes que 
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es generen en aquesta àrea nostre. A nosaltres periòdicament ens envien quin és el 

seguiment de les urgències nocturnes. En aquest cas les últimes que tenim van de l’1 al 

16 de gener i no posaré la nit de Cap d’Any, perquè aquella nit ningú es troba malament 

i només hi va haver una urgència a Canovelles, el 2 de gener hi van haver 3, 2 a 

Granollers i una a Bigues, el 3 de gener n’hi va haver 1 a Granollers, el 4 de gener n’hi 

van haver 3, 1  a Granollers, 1 a Cardedeu i 1 a Lliçà.  

És a dir el que se’ns trasllada des dels equips d’atenció primària  és que les urgències 

nocturnes quan truquen són ateses i que aquestes són les que s’esdevenen i que 

precisament a la Garriga hi va haver una urgència la nit de Reis, una el 6 de gener, dues 

l’11 de gener i el dia 13 de gener una més. Sempre estem movent-nos entre aquestes 

xifres d’urgències nocturnes a l’àrea bàsica, entre 1 a 3, 4, 5 la nit que tenen un màxim 

d’urgències.  

Seguim demanant el compliment de què ens envien aquesta documentació mentre no hi 

hagin canvis, desconeixem si ha d’haver o no. També compartim que és molt d’hora per 

saber cap a on s’esdevindrà però en tot cas per la nostra part seguirem demanant que 

se’ns informi de com està funcionant el servei per garantir que aquest servei es presta de 

manera adequada als nostres ciutadans quan requereixen d’una urgència nocturna.  

Quan tinguem més informació podrem ampliar el tema o debatre-ho més àmpliament. 

Ara tot és molt recent, s’han d’endreçar les conselleries, les secretaries generals, les 

direccions generals que tot just estan prenent possessió del càrrec.      

 

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

Bàsicament jo no demanava que us passessin informes . Per motius personals he estat 

totes les nits a l’hospital i la veritat és que és una llàstima el servei . No sé si són 15 o 20 

urgències les que vostè anomenava en aquest informe a nivell comarcal, però jo us ben 

asseguro que el servei d’’urgències de l’hospital la nit de diumenge, de dilluns i de 

dimarts, (posteriorment a presentar el prec em vaig fixar), era un autèntic caos, amb 

gent als passadissos i cap informació. Això ho vaig viure jo,  i no vaig pensar a fer fotos 

per ensenyar-vos com estava el servei. Crec que tenim una oportunitat, el nou conseller 

no és del mateix partit que l’anterior i crec que li hem de comentar, hem de fer força per 

intentar-ho, si ho aconseguim genial i si no que no sigui perquè des de la Garriga no ho 

hem demanat. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 
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 D’acord, prenem nota del seu prec.  

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta que formula el Grup Municipal del PSC – CP sobre l’enllumenat del Carrer 

Barcelona.  

 

Vist que fa més de dos anys que gran part de l’enllumenat del Carrer Barcelona no funciona i 

que hi ha molta gent que practica esport per aquella zona als vespres.  

 

Formulem la següent pregunta  

 

Quines actuacions té previstes l’equip de govern per a solucionar aquest problema?  

 

INTERVENCIONS  

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

Fa dos anys que els llums del carrer Barcelona no cremen i hem vist al carrer Mil·lenari 

també l’enllumenat apagat i la pregunta és per saber si es pensa actuar, sobretot  pel 

tram del carrer Barcelona, no tot el carrer però si en aquest tram que no té llum des de fa 

dos anys. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tenim previst actuar i de manera immediata amb el projecta de millora de tot 

l’enllumenat municipal i altres projectes que hem demanat, de suport a aquest tema. 

De fet ja varem actuar també al carrer Vulcà on varem haver de canviar el quadre, que 

era molt antic. Anem agafant per fases, però anem arreglant totes aquestes zones.  

 

Pregunta que formula el Grup Municipal del PSC – CP sobre l’ús de l’enllumenat de Can 

Raspall  

 

Vist que portem uns dies que hem vist que l’enllumenat de l’espai de Can Raspall està obert a 

mitjanit i que de la mateix forma també ho està a primera hora del matí, tal i com ens han 

informat veïns de la zona.  
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Formulem la següent pregunta  

 

Té constància l’Equip de Govern d’aquest fet i es té previst un reglament d’us de la zona perquè 

aquests aspectes no passin?  

 

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

Alguns veïns ens ha alertat que a la nit, les 12 o la 1 de matinada en què està el llum 

encès i l’altre dia, després de presentar aquesta pregunta, ens van dir que a les 12 de la 

nit també estava la llum oberta. Volem demanar que es tingui cura. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Parlarem amb les persones que estan allà, que són els que tanquen can Raspall per tal 

que apaguin les llums a la nit. És cert que de tant en tant això passa.  

 

Pregunta que formula el Grup Municipal del PSC – CP sobre l’acte d’homenatge de la Mitja 

a l’ex regidor Joan Rocasalbas.  

 

Vist que l’any passat ja ens vam queixar de forma pública per no ser informats de l’acte 

d’homenatge a l’ex alcaldessa Núria Albó en un acte organitzat des de l’Associació La Mitja i 

que se’ns va demanar disculpes.  

 

Vist que enguany ha tornat a fer-se un homenatge a un ex càrrec municipal de la Garriga, com 

l’ex regidor Joan Rocasalbas  

 

Formulem la següent pregunta  

 

Perquè no es va informar als regidors de la oposició d’aquest acte 

 

INTERVENCIONS 

L’any passat ja varem formular queixa perquè es va fer un homenatge a l’ex -alcaldessa 

Núria Albó i no se’ns va informar als regidors de l’oposició. Se’ns va dir que no 

tornaria a passar i ara es fa un homenatge a un ex-regidor de l’ajuntament de la Garriga i 

tampoc se’ns informa i ens hem d’assabentar per les xarxes socials, quan es pengen 

fotos. 
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Personalment, perquè també he tingut responsabilitats a esports, em sap greu  no poder 

assistir a un homenatge que es fa a  una persona que considero ha fet molt per l’esport  

com el Sr. Rocasalbas.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Només dir-li que té raó. La veritat és que jo crec que des de la Mitja no els acaba de 

funcionar la difusió dels actes. De fet tot va sempre a última hora i nosaltres també hem 

fallat en el tema de la comunicació perquè li puc dir que a vegades un s’assabenta 

gairebé el mateix dia d’aquests actes .  

Té tota la raó i mirarem de fer el possible perquè això no torni a passar.  

 

 

Preguntes oral 

 

Preguntes orals que formula la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 

1) Durant el Ple passat, vam proposar unes propostes de canvi i millora a les ordenances 

fiscals en resposta a l’informe d’al·legacions que es va emetre des de l’Ajuntament. Hi 

demanàvem: 

• TAXA 08_ Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals: que es 

desenvolupi aquesta taxa ja que no és una modificació substancial, i per tant es pot 

incloure en la modificació definitiva.  

• TAXA 17_Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa 

transportista d'energia elèctrica.  Vam demanar la seva aprovació a aquest ple ja que és 

un procediment a part. Seria una proposta d’acord independent, ja que no merita a 1 de 

gener. 

Volem saber perquè no s’han tractat aquests temes al Ple, o no se’ns ha dit res al respecte? 

 

2) Hi ha alguna novetat en relació als projectes d’urbanització de la plaça de la Pau i de 

construcció d’habitatges tutelats als terrenys de l’Asil-Hospital (i per iniciativa de la 

mateixa Fundació), que no havien rebut el vist-i-plau per part d’Urbanisme de la 

Generalitat? 

 

3) Voldríem tornar a formular la pregunta que ja vam fer al Ple de desembre ja que no se’ns 

ha respost: 
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-Vistos els continuats incompliments d’aquest ajuntament amb el PAES com podrien ser: 

• la bonificació en la taxa d’escombraries per fer compostatge domèstic, que s’hauria 

d’haver introduït el 2013, 

• la substitució del parc de vehicles municipal per d’altres de més eficients que s’hauria 

d’haver iniciat al 2008 i que a Maig de 2015 encara consta com a NO INICIAT 

• la inexistència d’un Pla per camins escolars, el qual ens consta que tampoc està iniciat. 

Volem saber quin és el motiu? I si es té previst posar el PAES al dia durant el 2016? 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Referent a la T17 és una taxa que de manera immediata s’eliminarà i per tant no s’haurà 

d’aprovar ni modificar, ni res . És així Sr. secretari ? 

 

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

Si, varem rebre una comunicació de la Diputació, quan els hi varem fer una consulta 

sobre el tema i ens van dir que proposarien la derogació ja que sembla que ho volien 

incloure tot en una altra ordenança, però van dir que ens enviarien documentació  i 

l’estic esperant. Van dir que a tots els ajuntaments que estem adherits al tema aquest  de 

les ordenances ens enviarien una proposta que ells anaven a fer, però encara no ho han 

enviat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Disculpi’ns perquè jo desconeixia que no se’ls havia enviat aquesta informació, ni 

d’això, ni de la T08. En aquest moment no tinc la resposta però  és que no tenia 

constància que no s’hagués enviat . Igualment passa amb el tema del PAES, demà 

mateix m’emplaço a buscar les respostes perquè els hi facin arribar. 

Referent als temes urbanístics que comentaven, pel que fa a la Plaça de la Pau , no 

tenim cap novetat . 

En referència als habitatges tutelats l’única cosa positiva és que ens han emplaçat a una 

altra reunió per parlar del tema i per tant això és un pas interessant perquè vol dir que si 

més no ens volen escoltar.  

 

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, la Sra. Meritxell Budó i Pla  

Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió sent les vint i tres hores, del qual com a Secretari dono fe. 
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Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


