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

23 DE NOVEMBRE  DE 2016 

 

La Garriga, vint-i-tres de novembre de dos mil setze. 

 

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

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

 

Alcaldessa: 

Sra. Meritxell Budó i Pla (CiU) 

 

Regidors: 

Sr. Joan Esteban i Sans (CiU) 

Sra. Montserrat Llobet i Llonch (CiU) 

Sr. Jordi Calatrava i Adell (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) 

Sra. Maria Carme Pérez i Farrerons (ICV-EUiA-E) 

 

Secretari: Sr. Joaquim Rosell i López 

Interventora: Sra. Isabel Mas i Parés  

(*) El Sr. Jordi Pubill s’incorpora al punt número  3 



 

2 
p.o. 23/11/2016 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació  de l’acta  núm. 90 corresponent  al ple ordinari de 26 d’octubre de  2016  

2. Despatx d’ofici  

3. Aprovació de l’acta de 18 d’octubre de 2016 de les operacions de delimitació entre els 

termes municipals de la Garriga i l’Ametlla del Vallès 

4. Adhesió al Protocol de la Xarxa de Serveis Locals  d’Ocupació de la Diputació de 

Barcelona 

5. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat generació de crèdits de l’OA 

de Mitjans de Comunicació 

6. Donar compte del cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament durant l’exercici 

econòmic del 2015 

7. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al tercer 

trimestre del 2016 

8. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període 

mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al tercer trimestre del 2016 

9. Donar compte de la resolució de data 31 d’octubre de 2016 de modificació de la 

composició de la JGL 

10. Adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència 

envers les Dones 

11. Informes de l’alcaldia  

12. Mocions 

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

 

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

l’acta  núm. 90, corresponents al ple ordinari de 26 d’octubre de  2016. 

 

INTERVENCIONS  

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

Bona tarda a tothom. Respecte a l’acta de la sessió anterior no tenim res a dir. Estem 

d’acord. 

 

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

Bona  tarda a tothom també. Res a dir . Votarem a favor. 

 

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

 Bona tarda a tots i totes. Res a dir .   

 

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

 Bona tarda. Res a dir .  Votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

 Res a dir .  Votarem a favor. 

 

El Ple de l’Ajuntament per  unanimitat dels 16 membres assistents (6 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 

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

la corporació, aprova l’acta  núm. 90, corresponents al ple ordinari de 26 d’octubre  de  2016. 

 

 

2. Despatx d’Ofici 
 

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

acords de la Junta de Govern Local 

 

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

1 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda   29/7/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses menors 
de caràcter periòdic i 
repetitiu corresponents al 
dia 29 de juliol de 2016 
per un import total de 
265.162,51 euros. 

2 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 3/10/16 Avocar la competència i 
aprovar l’ampliació de les 
jornades dels 
professors/res pel curs 
2016/2017 del personal de 
l’EMAD i l’EME 
relacionats al decret  

3 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 7/10/16 Avocar la competència i 
aprovar les gratificacions 
per treballs extraordinaris 
al personal municipal que 
de la Policia Local 
relacionat al decret, per 
import de 2.274,78€ 

4 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

Per 

delegació 

11/10/16 Aprovar el conveni de 
col·laboració per a la 
formació pràctica de 
l’alumne JBC  en centres 
de treball  per a la  
formació en qualitat de 
“Telefonista recepcionista  
d’oficina” (45 h)  entre el 
centre Mordered, S.L. i 
l’Ajuntament de la 
Garriga. 

5 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  13/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
rectificar les errades 
materials detectades en la 
Resolució d’Alcaldia de 
data 28 de gener de 2016 
d’aprovació inicial del 
projecte de rehabilitació de 
la coberta de Can Luna,  
on diu “ 21% IVA inclòs” 
ha de dir “ més el 21% 
d’IVA”. 

6 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  14/10/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.33, 
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mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

7 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  14/10/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.33 per 
import de 40.591,70 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

8 Identitat Ensenyament  14/10/16 Pagament a justificar de 
l’EME, per import de 
265,00€ per a fer front a 
les despeses derivades de 
la sortida didàctica del 
projecte ACADA del mes 
de novembre de 2016 

9 Identitat Ensenyament  14/10/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’ensenyament por 
import de 304.92 €, per fer 
front a les despeses 
derivades de la renovació 
de l’allotjament web de 
l’Escola Municipal d’Art. 

10 Alcaldia Secretaria  17/10/12 Desestimar en base a totes 
les consideracions i fets 
avaluats la reclamació 
formulada pel Sr. SHR 
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 la seva gossa, el 
dia 18 de febrer de 2016, 
en tallar-se amb un ferro al 
parc dels Pinetons, 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. La zona 
on suposadament es 
produeixen els fets no 
forma part del parc dels 
Pinetons sinó que és de 
titularitat privada. 

11 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  17/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir els assabentats  
de la  primera ocupació 
subjecte al règim de 
comunicació prèvia a 
SILCAR, SL. carrer 
Rocabuquera 40-42-44-46 
de La Garriga i aprovar la 
liquidació corresponent. 

12 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  17/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de la via 
pública a Falca Visual SL 
per realitzar un reportatge 
fotogràfic de la marca de 
vehicles Audi al tram del 
carrer de Les Alzines, 
davant el número 21, el 
dia 21 d’octubre del 2016, 
de les 08h a 22h, ocupant 
un espai de 70 m2 i 
aprovar la liquidació 
corresponent. 

13 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 17/10/16 Procedir a la baixa de 
domicili a la inscripció 
padronal del senyor SMB 
de l’habitatge situat al 
Passatge Dachs 11, 2on. 
1a  

14 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Patrimoni Per 

delegació 

17/10/16 Autoritzar la cessió de 
l’església de la Doma a la 
Societat coral l’Aliança, el 
dia 1 de novembre de 2016 
de 11.30 h a 14.00 h per 
fer un concert.  

15 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  17/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir llicència 
d’ocupació de via pública 
al Sr. ARZ, del Circ Smile 
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by Alex Zavatta, per dur a 
terme l’activitat de circ a 
la Garriga, a la plaça dels 
Tres Tombs, els dies 28, 
29, 30 d’octubre i 1 de 
novembre del 2016, en el 
ben entès que es tracta 
d’un espectacles sense 
animals i aprovar la 
liquidació corresponent. 

16 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 17/10/16 Avocar la competència i 
prorrogar la contractació 
en el marc del POM 2015 
de l’auxiliar administrativa 
del Servei Local 
d’Ocupació, des del dia 19 
d’octubre de 2016 i fins el 
18 d’abril de 2017, amb 
una jornada de 37,5 
mitjançant contracte 
laboral d’obra o servei de 
durada determinada i amb 
una retribució de 850€ 
bruts mensuals. 

17 Alcaldia Secretaria  18/10/12 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
Mussap Mutua de Seguros 
i Reaseguros a Prima Fija, 
i iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
als sol· licitants com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en 
l’habitatge del carrer 
Ametlla, 10, 2n 1a, a 
conseqüència d’un embús 
en el clavegueram. 

18 Alcaldia Secretaria  18/10/12 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
DBC, en representació 
pròpia, abans referenciada, 
i iniciar expedient per a 
determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
la sol·licitant com a 
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conseqüència dels danys i 
perjudicis patits el dia 30 
de juliol de 2016, pel seu 
fill menor d’edat en caure 
a la pista número 1 durant 
la festa de l’escuma. 

19 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 18/10/16 Acceptar la Resolució de 
la de devolució 
d’ingressos indeguts de la 
Tresoreria General de la 
Seguretat Social de data 
13 de juny de 2016, 
ingressar l’import de 
1.951,87 euros a la partida 
corresponent i reintegrar al 
treballador ARC la 
quantitat de 309,32 euros 
corresponent a la quota 
obrera de la seguretat 
social. 

20 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  19/10/16 Requerir a 
MARISQUERIA 
MANOLO, SL (Oh Tapa), 
perquè, en el termini d’UN 
MES a comptar del dia 
següent a la notificació de 
la llicència d’obres menors 
sol·licitada per a restaurar 
la realitat física i jurídica 
alterada doni compliment 
a la mateixa mitjançant la 
retirada de l’estructura fixa 
muntada  descrita a la part 
expositiva. 

21 Identitat Cultura Per 

delegació 

19/10/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa Hopper de tardor a 
la plaça del Silenci el dia 
30 d’octubre de 2016 de 
les 12.30 a les 20.30h a 
l’Associació The 
Impresentables Hoppers la 
Garriga, d’acord amb la 
seva sol·licitud.  

22 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  19/10/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de 
subministrament de 
maquinàri informàtic a 
l’empresa Servicios 
Microinformática, SA per 
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un import de 13.392,45 
euros i 2,812,41 euros 
d’IVA 

23 Alcaldia Secretaria  20/10/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
Carbonell i Meilan Dental, 
SCP,  i iniciar expedient 
per a determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
el sol·licitant 
indemnització com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en la 
façana del local comercial 
del carrer Centre, 43, a 
causa de les obres del 
carrer Centre i Calàbria. 

24 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  20/10/16 Avocar puntualment la 
competència i requerir 
l’empresa ICOT, 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 de 
maquinari informàtic, lot 1 
perquè aporti la 
documentació acreditativa 
de la seva capacitat i 
solvència. 

25 Identitat Cultura Per 

delegació 

20/10/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga a l’entitat Fem 
Pastorets tots els dimarts i 
dijous  de 21.30 h a 00.00 
h i els divendres de 20.45 
h a 00.00 h a partir del dia 
d’avui i fins el dia 8 de 
gener de 2017. 

26 Alcaldia Secretaria Alcaldia 20/10/16 Admetre a tràmit la 
reclamació presentada per 
CBR, en representació 
pròpia, i iniciar expedient 
per a determinar la 
responsabilitat o no de 
l’Ajuntament i si aquest té 
l’obligació d’indemnitzar 
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la sol·licitant. com a 
conseqüència dels danys i 
perjudicis patits en el seu 
vehicle a causa dels 
treballs de pintura del 
carrer Manuel Raspall. 

27 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/10/16 Avocar la competència i 
complementar les 
retribucions al 100% dels 
treballadors detallats al 
decret que van causar 
incapacitat transitòria i 
així ho han demanat. 

28 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 20/10/16 Avocar la competència i 
convocar el procediment 
selectiu per a la provisió 
d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/na de Joventut, grup 
A2-18, mitjançant concurs 
oposició i reservada a 
promoció interna, amb una 
jornada de 37,5 hores 
setmanals distribuïdes de 
dilluns a divendres, vacant 
a la Plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament. 

29 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/10/16 Iniciar l’expedient de 
modificació de crèdits 
número 2016.35, 
mitjançant transferències 
de crèdit entre aplicacions 
de despesa del pressupost 
vigent. 

30 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  20/10/16 Aprovar l’expedient de 
modificació per 
transferències de crèdit, 
número 2016.35 per 
import de 26.913,80 euros 
amb finançament amb 
càrrec a minoracions 
d’aplicacions 
pressupostàries. 

31 Alcaldia Secretaria  21/10/16 Convocar la pròxima 
sessió ordinària del Ple a la 
Sala de Plens el dia 26 
d’octubre de 2016  a les 
19h i fixar l’ordre del dia. 

32 Alcaldia Secretaria  24/10/16 Estimar parcialment la 
reclamació formulada pel 
Sr. ARF, mitjançant la 
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qual formula reclamació 
d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial 
d’aquest Ajuntament, en 
relació amb els perjudicis 
ocasionats com a 
conseqüència dels danys 
físics soferts el dia 1 
d’octubre de 2015 en 
caure a la vorera del 
passatge Dachs, 6, a causa 
del seu mal estat, i 
declarar la concurrència de 
culpes en la producció de 
la caiguda al 50 % i 
acordar el pagament del 50 
% dels costos acreditats 
pel reclamant, ulleres 
noves i visita mèdica, 
equivalents a 275 euros. 

33 Alcaldia Secretaria  24/10/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’expedient de 
contractació, mitjançant 
adjudicació directa, per a 
l’arrendament de dues 
naus, ubicades al polígon 
de can Tarrés , Carrer 
Mil·lenari de Catalunya 
número 58 i 60, i 
pertanyents a l’entitat 
mercantil Terres 
Urbanitzacions S.L., per a 
ser destinades a caserna 
dels bombers voluntaris 
magatzem de la brigada i 
el plec de condicions que 
regiran el contracte 
d’arrendament i el 
procediment 
d’adjudicació. 

34 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  24/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
arxivar l’expedient relatiu 
a la incoació de 
l’expedient per a la 
imposició de multes 
coercitives a Hotel y 
Centro de Negocios 
Edelweiss, SL, per 
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l’incompliment injustificat 
dels requeriments 
efectuats pels serveis 
tècnics municipals en data 
3 de juliol de 2015 i 11 de 
març de 2016, d’acord 
amb l’informe de 
l’arquitecta tècnica 
municipal de data  
18/10/16. 

35 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Promoció 
econòmica 

 24/10/16 Avocar puntualment la 
competència i acceptar la 
subvenció atorgada per la 
Direcció General 
d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball 
Autònom del Departament 
d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de 
Catalunya per l’import de 
26.787,68€, pel 
finançament del programa 
integral de foment de 
l’emprenedoria emmarcat 
en el Programa Catalunya 
Emprèn, per a l’exercici 
2016. 

36 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  24/10/16 Concedir el fraccionament 
per l’import pendent de 
l’expedient de recaptació 
T/10171002, d’acord amb 
la quota proposada pel 
senyor JAP, és a dir, 
100,00 euros mensuals, i 
aprovar les costes, el 
recàrrec i els interessos de 
demora generats a 
l’expedient de recaptació i 
en motiu del 
fraccionament. 

37 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda  24/10/16 Aprovar l’expedient per 
procedir a la concertació 
d’una operació de préstec a 
llarg termini per finançar 
obres d’adequació de la 
nau destinada al Parc de 
Bombers voluntaris 

38 Serveis a les 
persones  

Esports Per 

delegació 

24/10/16 Autoritzar al club 
patinatge la Garriga a fer 
ús del poliesportiu de Can 
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Violí el diumenge 27 de 
novembre de 2016 en 
horari de 8.00 a 20.00 h 
per organitzar-hi el Trofeu 
de patinatge artístic de la 
Garriga. 

39 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 24/10/16 Avocar la competència i 
rectificar les errades 
aritmètiques detectades en 
la Resolució de l’Alcaldia 
de data 28/09/2016 en 
relació a l’abonament de 
l’antiguitat reconeguda en 
altres Administracions als 
efectes administratius de 
caràcter econòmic, així 
com els meritats amb 
posterioritat, amb les 
quanties establertes en la 
normativa Estatal per al 
grup de classificació C1, 
corresponent als mesos de 
març de 2015 (la part 
proporcional) i fins a 
setembre de 2016, incloses 
les pagues extres, que han 
de ser les que es detallen 
al decret. 

40 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 25/10/16 Restar assabentats de 
l’assistència el dia 19 
d’octubre i autoritzar 
l’assistència els dies 26 
d’octubre, 2, 9 i 16 de 
novembre de 2016 de la 
senyora MTJ, TAG de 
serveis jurídics de 
secretaria, al curs 
“Jurisprudència 
Urbanística” i autoritzar la 
despesa corresponent per 
import de 175€ del cost 
del curs. 

41 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 25/10/16 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 (3) en haver 
transcorregut el termini de 
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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. 

42 Identitat Joventut  25/10/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar la 
signatura del conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de la Garriga 
i l’Agrupament Escolta 
Mossèn Jaume Oliveras 
per aquest any 2016 i 
aprovar la despesa 
econòmica generada per 
un import de 2000€. 

43 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 25/10/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
les persones relacionades 
al decret (estrangers 
comunitaris) en haver 
transcorregut el termini 
reglamentari sense que 
s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants.  

44 Identitat Ensenyament  25/10/16 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar la 
subvenció de 4.905,07 € 
per finançar una part de la 
realització d’un programa 
d’arts escèniques i 
musicals adreçada als 
escolars per al curs 
2016/17, a la Diputació de 
Barcelona. 

45 Identitat Ensenyament  25/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
concedir tarifa reduïda en 
la quota mensual de 
l’Escola Bressol 
Municipal Les Caliues, 
durant el curs 2016/17, a 
l’alumne MG , d’acord 
amb el nivell de renda de 
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la seva unitat familiar. 

46 Identitat Participació Per 

delegació 

26/10/16 Autoritzar la celebració de  
la festa de la castanyada 
popular  al Centre 
Excursionista Garriguenc, 
el dia 31 d’octubre de 
2016 de les 19.30 a les 
21.30h a la plaça de 
l’Església, d’acord amb la 
seva sol·licitud.  

47 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via Pública  26/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la única 
certificació de les obres 
del projecte de restauració 
de les cobertes de 
l’església de la Doma de la 
Garriga, per un import de 
121.000€ (IVA inclòs), 
presentada per l’empresa 
Cophro, SA, de 
Granollers. 

48 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Hisenda   26/10/16 Avocar la competència 
delegada i aprovar la 
relació de despeses de 
personal corresponents al 
mes d’octubre per un 
import total de 392.183,91 
euros. 

49 Alcaldia Secretaria  26/10/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
estimar el recurs de 
reposició interposat per la 
Sra. ACG  ja que 
s’acredita que els danys 
al·legats han estat motivats 
a causa del funcionament 
dels serveis públics 
atribuïbles, però no essent 
procedent la 
responsabilitat de 
l’Ajuntament de la 
Garriga, essent la 
contractista l’entitat a la 
qual cal imputar el dany, 
perquè és en l’exercici de 
la seva activitat de 
conservació i manteniment 
dels espais verds i de 
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l’arbrat viari de la Garriga 
que ha ocasionat els danys 
al patrimoni de la 
reclamant i que aquest 
dany no té origen en una 
ordre de l’Administració 
ni en una causa de força 
major. 

50 Identitat Participació  Per 

delegació 

27/10/16 Autoritzar la celebració de 
la Festa de la castanyada 
del Barri de Dalt el dia 29 
i 31 d’octubre de 2016, 
així com la cessió de les 
infraestructures i serveis 
sol·licitats. 

51 Alcaldia Secretaria  28/10/16 Adjudicar a Terrés 
Urbanitzacions SL  el 
contracte d’arrendament 
de dues naus: nau 1 
Superfície: 763,94 m2 i 
nau 2 de superfície 691’72 
m2, ubicades al polígon de 
can Terrés , Carrer 
Mil·lenari de Catalunya 
número 58 i 60, per a ser 
destinades a caserna dels 
bombers voluntaris i a 
magatzem de la brigada. 

52 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  28/10/16 Avocar puntualment la 
competència  i declarar 
deserta la licitació iniciada 
en data 26 de setembre de 
2016 per contractar el 
subministrament de 
material d´oficina, lot 1, 
per no haver acceptat 
l´oferta presentada fora de 
termini per l´empresa 
Office Depot en data 25 
d´octubre i per no haver 
presentat cap altra empresa 
oferta pel lot 1 de la 
licitació de referència. 

53 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública  31/10/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de serveis 
territorials per import de 
55,00 €, per a fer front a 
les despeses de la 
inspecció tècnica oficial 
(ITV) d’un vehicle 
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municipals (B-1386-SK) 

54 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Via pública Per 

delegació 

31/10/16 Autoritzar a l’escola de 
música La Clau, Centre 
d’Expressió Musical, per 
celebrar la festivitat de 
Sta. Cecília, patrona dels 
músics, a la plaça de Can 
Caralt, el dissabte 26 de 
novembre del 2016, de les 
10h a les 15h, amb la 
realització d’un concert 
ofert al públic en general. 

55 Serveis a les 
persones  

Esports Per 

delegació 

31/10/16 Autoritzar al centre 
excursionista garriguenc a 
organitzar la XVI 
Caminada popular de la 
Garriga el proper 
diumenge 13 de novembre 
de 2016. 

56 Identitat Joventut Per 

delegació 

2/11/16 Cedir l’ús del casal de 
Joves al grup no formal 
dels Grallers de la Garriga 
tots els dimecres de 20 a 
22.00h des del dia 2 de 
novembre i fins al dia 27 
de juliol de 2017, d’acord 
amb la seva  petició.  

57 Serveis a les 
persones  

Acció social  2/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
autoritzar a l’Associació 
“Els Dofins” a instal·lar 
una parada, al carrer del 
Centre, els dissabtes  12 de 
novembre i 10 de 
desembre al matí per a la 
venda d’objectes de 
segona mà i petits articles 
d’elaboració pròpia i 
números de loteria de 
Nadal per tal de recaptar 
fons per a les activitats de 
l’entitat 

58 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 2/11/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor PQC, de l’habitatge 
situat a la Crta. Nova, 
núm. 7 1r 2a per no haver 
acreditat el requisit de la 
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residència habitual en 
aquest domicili. 

59 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 2/11/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants al 
senyor IV, de l’habitatge 
situat al carrer C. Banys 
núm. 131 Esc. D Planta 
Baixa 3a per no haver 
acreditat el requisit de la 
residència habitual en 
aquest domicili. 

60 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 2/11/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants a la 
senyora CRS de 
l’habitatge situat al carrer 
Ceràmica núm. 33 baixos 
D per no haver acreditat el 
requisit de la residència 
habitual en aquest 
domicili. 

61 Identitat Participació  2/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea Participació per 
import de  600€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
corones i caldo per repartir 
als infants, bombons per 
les residències i també 
material fungible vari per 
les activitats de Nadal i 
Reis. 

62 Identitat Joventut  2/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea de joventut per 
import de 1.500€ per a fer 
front a les despeses 
derivades de la compra de 
material pel Campament 
reial 2017. 

63 Identitat Cultura  2/11/16 Avocar la competència 
delegada i autoritzar el 
lloguer del Teatre de la 
Garriga dia 12 de 
novembre de 2016 de les 
10h a les 13h per fer el 
muntatge a l’escenari i de 
les 19h a les 23h per fer 
l’actuació i el 
desmuntatge, a l’entitat 
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Toc Toc Teatre Laurona 
per representar l’obra Toc 
Toc. Aprovar la liquidació 
per un import de 337,30€, 
en concepte de lloguer del 
Teatre de la Garriga pels 
dies i hores esmentats. 

64 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 2/11/16 Avocar la competència i 
contractar en el marc del 
POM 2016 subvencionats 
parcialment per la 
Diputació de Barcelona a 
través del “Programa 
complementari de foment 
de l’ocupació local i de 
suport a la integració 
social” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, com a paletes 
( 3) , des del dia 2 de 
novembre de 2016 i fins al 
1 de maig de 2017, amb 
una jornada de 37,5 hores 
setmanals distribuïdes de 
dilluns a divendres des de 
les 7:00h del matí fins les 
14:30h, mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 1.000€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (166,67€). 

65 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç  3/11/16 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar 
via eacat al Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental la cessió de 15 
carpes per al dia 3 de 
desembre de 2016 en 
motiu de la Festa de la 
Llum. 

66 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Comerç  3/11/16 Avocar puntualment la 
competència i sol·licitar 
via eacat al Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental la cessió de 40 
carpes per al dia 18 de 
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desembre de 2016.  

67 Serveis a les 
persones  

Esports  3/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria corresponent al 
mes de novembre de 2016 
de l’activitat de karate, de 
94 valors i d’un import de 
2.383,20€ i de l’activitat 
de gimnàstica adults per 
import de 288,00€. 

68 Serveis a les 
persones  

Acció social  3/11/16 Avocar puntualment la 
competència delegada i 
aprovar la relació 
cobratòria dels mesos d’ 
agost, setembre i octubre 
de 2016 del Servei de 
Teleassistència 
domiciliària, per un import 
de 828,96€ . 

69 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 4/11/16 Avocar la competència  i 
contractar en el marc del 
POM 2016 subvencionats 
parcialment per la 
Diputació de Barcelona un 
Agent Cívic, des del dia 8 
de novembre de 2016 i 
fins al 7 de maig de 2017, 
amb una jornada de 37,5 
hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a 
divendres en horari 
flexible des de les 7:30h 
del matí fins les 22:00h 
del vespre i puntualment 
cobrir la franja de caps de 
setmana, mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 1.000€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (166.67€) 

70 Serveis a les 
persones  

Habitatge  4/11/16 Pagament a justificar de 
l’àrea d’acció social i 
habitatge per import de de 
101,93€,  per a fer front al 
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pagament, al comptat, de 
la tramitació de les notes 
simples sol· licitades per 
l’àrea d’Habitatge al 
Registre de la Propietat de 
Granollers. 

71 Serveis a les 
persones  

Esports  4/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
autoritzar al club ciclista la 
Garriga a organitzar el 2n 
Ciclocross de la Garriga 
que es realitzarà el 
dissabte 12 de novembre 
de 2016, de 10.00 a 17.00 
h al solar municipal de 
Can Terrés. 

72 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  4/11/16 Avocar puntualment la 
competència i adjudicar el 
contracte de 
subministrament de 
maquinari informàtic, lot 1 
a l’empresa ICOT, SA 
(Informàtica i 
Comunicacions de 
Tarragona) per un import 
de 26.280,99 euros i 
5.519,01 euros d’IVA. 

73 Identitat Ensenyament  8/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria dels rebuts 
corresponents al mes de 
novembre del curs 
2016/17 de l’Escola 
Municipal de Música 
“Josep Aymerich”, de 361 
valors, per un import de 
20.266,25 euros, 
corresponent al concepte 
pressupostari Estudis 
reglats i, 406,60 euros 
corresponent al concepte 
pressupostari EMM 
Monogràfics mensuals 

74 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  8/11/16 Arxivar l’expedient de 
restauració de la legalitat 
urbanística PL003/2016 a 
nom de JMM de les obres 
situades a l’immoble del 
carrer Sant Jordi 15, de la 
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Garriga. 

75 Identitat Ensenyament  8/11/16 Autoritzar la cessió de l’ús 
del gimnàs de l’Escola 
Pinetons a l’entitat 
Geganters de la Garriga 
els divendres, de 20 a 21 
h, fins a finals de juny de 
2017, per a fer-hi assajos 
de gralla. 

76 Alcaldia Secretaria  8/11/16 Delegar en el/la Sr./a Neus 
Marrodán Torrents, 
Primera Tinent d'Alcalde, 
la totalitat de les funcions 
de l'Alcaldia, en els termes 
de l'article 23.3 Llei 
7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases 
del Règim Local, durant el 
període del 15 al 19 de 
novembre de 2016 
(ambdós inclosos), per 
absència de l’alcaldessa 
del municipi al estar de 
viatge professional. 

77 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  8/11/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar 
l’inici de l’expedient de 
contractació pel  contracte 
d´obres per la consolidació 
del talús del marge dret 
d´un tram del riu Congost 
a l´alçada dels Pinetons. 

78 Identitat Ensenyament  8/11/16 Avocar puntualment 
aquesta competència i 
aprovar la relació 
cobratòria del mes de 
novembre de 2016 de 
l’EMAD, i l’Escola 
Municipal d’adults de 235 
valors i import 8.910,90 €; 

79 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  9/11/16 Iniciar l’expedient d’ordre 
d’execució  a la Comunitat 
de Propietaris de la finca 
situada al C/ Ramon 
Pasqual 8 de la Garriga, 
pel compliment de 
l’obligació de mantenir els 
terrenys, les construccions 
i les instal·lacions en 
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condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, en 
relació a  la part superior 
de la façana, la part que 
limita amb la finca veïna, 
s’ha desprès part de 
l’arrebossat, i hi ha 
elements del coronament 
que s’han trencat, amb el 
perill de que caigui a la via 
pública. 

80 Alcaldia Serveis 
interns/RH 

 9/11/16 Prorrogar la contractació 
en el marc del POM 2016, 
d’un Agent Cívic, des del 
dia 12 de novembre de 
2016 i fins  l’11de maig de 
2017, amb una jornada de 
37,5 hores setmanals 
distribuïdes de dilluns a 
divendres en horari 
flexible des de les 7:30h 
del matí fins les 22:00h 
del vespre i puntualment 
cobrir la franja de caps de 
setmana, mitjançant 
contracte laboral d’obra o 
servei de durada 
determinada i amb una 
retribució de 1.000€ bruts 
mensuals, més la part 
proporcional prorratejada 
de les pagues 
extraordinàries (166.67€). 

81 Alcaldia Serveis 
interns/OAC 

 10/11/16 Incoar expedient per donar 
de baixa al padró 
municipal d’habitants de 
les persones que es 
relacionen al decret, 
(estrangers comunitaris) 
en haver transcorregut el 
termini reglamentari sense 
que s’hagi realitzat la 
corresponent confirmació 
de residència en el Padró 
d’Habitants.  

82 Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Urbanisme  10/11/16 Procedir a l’arxiu de 
l’expedient d’ordre 
d’execució incoat a la 
Comunitat de Propietaris 
de la finca situada al carrer 



 

24 
p.o. 23/11/2016 

 

Ansem Clavé 34, de la 
Garriga, relatiu a eliminar 
el revestiment que està 
desprès en perill de caure a 
la via pública, vist que 
s’ha donat compliment a 
l’ordre d’execució. 

83 Identitat Cultura Per 

delegació 

10/11/16 Autoritzar l’acte consistent 
en un concert del grup de 
música Galway Street 
Club el dia 12 de 
novembre de 2016  de 12h 
a 13h a la plaça de Can 
Dachs i de 17h a 18h a la 
plaça de l’Església. 

84 Hisenda , Promoció 
i Desenvolupament 
Econòmic 

Contractació  10/11/16 Avocar puntualment la 
competència i aprovar, 
l’adquisició a l'empresa 
BBVA Autorenting d’un 
vehicle policial en la 
modalitat d’arrendament 
amb opció de compra, 
segons les condicions 
específiques d’execució de 
l’encàrrec efectuat en data 
13 d’octubre de 2016 i 
d’acord amb els preus 
detallats al decret. 

85 Identitat Cultura Per 

delegació 

10/11/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga a l’escola 
Puiggraciós de la Garriga 
el dia 20 de desembre de 
2016 de les 8.30h a les 
12h i de les 15 h a els 
16.30h, i el dia 21 de 
desembre de les 8.30h a 
les 12h i de les 15 h a els 
16.30h per poder dur a 
terme l’assaig i 
representació dels 
Pastorets. 

86 Identitat Cultura Per 

delegació 

10/11/16 Cedir l’ús del Teatre de la 
Garriga a l’escola 
Tagamanent de la Garriga 
els dies 15 i 16 de 
desembre de les 14.45h a 
les 17h per poder dur a 
terme la cantada de 
nadales per part dels 
alumnes. 
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87 Identitat Cultura Per 

delegació 

11/11/16 Cedir l’ús de la Sala 
polivalent de la Biblioteca 
a la Coral Ariadna per 
realitzar assajos de la 
Coral els dies 2, 9, 30 de 
novembre i 14 de 
desembre de 2016 de les 
21h a les 23h. 

 Seguretat 
Ciutadana 

Seguretat 
Ciutadana 

  Resum d’infraccions de 
trànsit del  dia 24 
d’octubre al 9 de 
novembre  de 2016.  

 
Acords Junta Govern Local 
 
J.G.L. de  24/10/16 No hi ha assumptes per donar compte al Ple . 

J.G.L. de  7/11/16 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 als números que relaciono a continuació. El 16 perquè parla de prorrogar 

el contracte d’un pla d’ocupació quant en teoria es diu que no es poden sobrepassar els 

12 mesos en la contractació d’un pla d’ocupació aquest aclariment. El número 19 per 

saber del que es tracta, el 22 i el 24 són dos contractes de material informàtic i saber 

perquè són diferents o quina es la diferencia entre un i l’altre. El 33 per saber que se’n 

farà del vell edifici de la brigada si es manté o no. El 37 de quin import i amb quins 

interessos aquest préstec que es demana, el 52 que es pensa fer amb aquesta situació, el 

69 quina contractació es fa, quin es el format d’aquesta contractació, el 80 igual que 

l’anterior, igual que el 16 i el 84 voldríem saber si aquests vehicles d’autorenting 

corresponent al PAES són híbrids o elèctrics. Gràcies. 

 

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

Nosaltres el 16, però el 16 relacionat també amb el 64, el 69 i el 80 es tracta de plans 

d’ocupació municipal i entenem que el sou pactat era 850 euros però aquí hi ha plans 

que tenen 1000 euros bruts més pagues extres, a què es deu aquesta diferencia i el segon 

que tenim és el 23. Entén que l’ajuntament no hauria de ser en cas que es demostri una 

certa culpabilitat, no hauria de fer-se responsable d’indemnitzar sinó la companyia 
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asseguradora que esta fent les obres si m’ho poden aclarir.  

 

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

 A nosaltres ens agradaria saber com esta el tema del despatx d’ofici número 

20.  Posa  que tenen un mes per desmuntar la marquesina l’estructura i hem passat 

pel lloc i encara no han començat i a part ens han informat que ahir estaven assegurant 

part de l’estructura amb la qual cosa te menys sentit. El 28 és una convocatòria a una 

plaça de tècnic de joventut volien saber si és promoció interna o si és plaça oberta. 

L’altre el 32 bàsicament perquè nosaltres després formulem un prec en aquest sentit 

però em vist que per primera vegada l’Ajuntament accepta indemnitzar a una persona, la 

primera vegada des de fa molt de temps que l’Ajuntament indemnitza a una persona, 

vull entendre que tinc la mateixa sort que els companys d’Iniciativa que quant 

presentaven un prec al final s’actuava en aquest sentit.  

El tema del despatx d’ofici número 34 es va obrir un expedient que se’ns va informar al 

plenari anterior si no recordo malament, perquè hi havia un negoci sense llicencia i ara 

s’arxiva aquest expedient i voldrien saber com estar el tema. El 35 sabeu la dèria que 

tinc jo amb el tema de duplicar algunes de les activitats que fem nosaltres amb convenis 

amb altres ajuntaments i la que fa la Fundació Universitària Martí l’Humà. M’agradaria 

saber si el projecte Catalunya Emprem es pot fer de cara el 2017 amb la Fundació 

Universitària Martí l’Humà i no ells fan una cosa i nosaltres en fem un altre. El despatx 

d’ofici 37 que ja l’han dit els companys de la CUP, el despatx d’ofici número 40 resta 

assabentats de l’assistència a un curs d’uns treballadors i treballadores de la casa i 

entenc si es posterior a l’assistència es a dir restem assabentats entenc que hi ha d’haver 

un informe de la regidora en aquest cas dient que autoritzar aquestes persones assistir al 

curs, perquè sinó no es podria fer i voldríem una explicació   

 

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

Dire els que crec que no han dit el 34 i el 61 perquè el 61 més que res era preguntar si la 

partida sempre surt de participació ho ha sigut aquest any.  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres volem preguntar sobre el despatx d’ofici del 69 que ja s’ha dit per aquí, 

perquè hem observat que aquest decret es renova contracte també d’un agent cívic d’un 
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pla d’ocupació i primer perquè es renova aquest contracte i no un altre i perquè cobra 

més diners 1000 bruts, més la part proporcional de les pagues per 37 hores i mitja i 

volem saber si les hores del cap de setmana que diu que fa les cobra de més o se li 

compensen en hores de festa durant la setmana.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Començarem si els hi sembla amb el decret número 16 i el lligarem també amb el 64, 69 

i 80 perquè totes les formacions polítiques ho han dit i van vinculats tots amb els altres 

que són les contractacions dels plans d’ocupació. Pel que fa al número 16 és un pla 

d’ocupació que es va a dur a terme a mitjans d’octubre abans de que estigues realitzat el 

decret que deia que els plans d’ocupació tindrien el salari de 1000 euros. Llavors a partir 

d’aquí es trobaran que en el despatx d’ofici del mes vinent els decrets recullen 1000 € 

de manera retroactiva, import que se aplicarà a tots els plans d’ocupació vigents doncs 

aquest salari brut de 1000 euros mensuals a part de les pagues extraordinàries etc.  

Això com recordaran vàrem aprovar una moció aquí en el Ple, i era voluntat de l’equip 

de Govern doncs de dotar aquest plans d’ocupació amb aquest salari mínim de 1000 

euros i per tant això es el que s’estableix tant en el número 16 malgrat que aquí no sortir 

reflectit com en el 64, 69 i 80. 

Pel que fa al número 64, el pla d’ocupació es una contractació i en aquest cas ja tenim 

amb les noves condicions que són els 1000 euros, per 37 hores i mitja. Pel que al 

número 69 és un altre contractació també amb el mateix salari perquè tots els plans 

d’ocupació tenen el mateix salari i el número 80 és una prorroga de la contractació 

perquè els plans d’ocupació que durant sis mesos donem sempre l’opció a que puguin 

ser prorrogables sis mesos més. En aquest cas ens trobem que estem en la segona fase 

de la contractació es a dir que dotem aquests sis mesos més fins a un total màxim de 

dotze mesos. Després d’aquest dotze mesos les persones que han dut a terme i que han 

estat desenvolupant un pla d’ocupació no poden tornar a sol· licitar ni a participar dels 

plans d’ocupació municipals fins al cap d’una any perquè així esta establert en el 

reglament intern que tenim de plans d’ocupació, però hi ha aquesta opció de poder 

prorrogar sis mesos més i normalment si les dues part estan d’acord doncs es sol fer 

així. 

 

Intervé el Sr. Ángel Guillén, portaveu del grup municipal de C’s: 
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Llavors entenc que si han augmentat el sou dels treballadors dels plans d’ocupació això 

no estaria pressupostat o tenien crèdit suficient per poder fer-ho o tenien una 

modificació de crèdit per poder fer-ho, no ser potser en alguna Junta de Govern ha sortir 

això i no hi era, no ho ser. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

No cal fer cap modificació de crèdit perquè a la partida de plans d’ocupació encara 

quedava crèdit per dotar aquesta diferencia salarial i per tant no hi ha problema en 

aquest sentit.  

El número 19 s’accepta una resolució d’una devolució d’ingressos indeguts de la 

Tresoreria General de la Seguretat Social i llavors en el treballador corresponent se li 

correspon reintegrar una quantitat de 309,32 que suposo que això va ser una errada  

 

Intervé el Sr secretari: 

Si això va ser una errada quan es va fer mensualment els TCS i llavors la Tresoreria diu 

que hi havia un excés, llavors cal retornar una part la quota empresarial que es el 30 i 

pico per % i l’altre és el 6,4 % que es la part que se li retorna al treballador. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Pel que fa al número 20 doncs es perquè ens entenguem el bar que està situat al polígon 

de Ca N’Illa. En aquest cas se’ls va fer un requeriment perquè en el termini d’un mes 

restauressin la realitat física i jurídica però això no vol dir que hagin de desmuntar tot el 

parament que tenen allà a l’exterior, vol dir que hi ha uns element fixos en aquesta 

estructura que és que una part de la coberta en comptes de ser de lona es metàl· lica i una 

part del lateral també diguem que fa d’angle del sostre és també metàl· lic en comptes de 

lona. Per tant han de desmuntar aquest elements fixos i posar elements no fixos com es 

una lona i per tant aquesta es l’actuació que han de fer i encara estan en termini de 

poder-la executar. Al mes de desembre s’anirà comprovar si certament s’ha dut a terme 

o no s’ha dut a terme aquesta intervenció, però ja s’ha treballat des de els serveis tècnics 

d’aquí la casa amb els tècnics responsables d’aquesta instal·lació per tal de que es dugui 

a terme aquest canvi d’elements. 

El número 22 i el número 23 que són dos contractes de subministrament informàtic. 

Perdó   22 i 24,  són materials diferents i   perquè ens entenguem són concursos 
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diferents, compres diferents de material informàtic   totes dues. 

El número 23 es admetre a tràmit una reclamació presentada per una empresa d’aquí de 

la Garriga per tal d’haver patit uns danys a la façana del local degut a les obres del 

carrer òbviament això se’n farà càrrec l’asseguradora de l’empresa de les obres. 

 

Intervé el Sr Secretari: 

 Respecte al tema dels dos contractes la llei ara obligar a licitar per lots, i com 

era una  cosa d’informàtica general i un altre els IMACS per facilitar la participació de 

les PIMES obliga sempre que sigui possible s’ha de fer per lots. Hi ha dos lots una cosa 

el material informàtic ordinari i l’altre era els IMACS, per això hi ha dues adjudicacions 

diferents i van guanyar dos licitadors diferents per això hi havia aquesta diferencia. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Bé com estaven dient els danys propiciant òbviament que es reclamaran a 

l’asseguradora de l’empresa responsables de les obres que òbviament té aquesta 

assegurança. 

Pel que fa al número 28 es una contractació, es una promoció interna del lloc de treball 

de tècnic mig de joventut i en penso que aquesta era la pregunta si era promoció interna 

o no, doncs si es promoció interna. 

El número 32 es precisament el que deia el Sr Valiente en aquest cas i certament no es 

habitual això ho anem veient, doncs en aquest cas si que s’estima part de la reclamació 

que han dut a terme un veí de la nostre població i per tant es declara de concurrència 

pública en la producció de caiguda al 50 % i s’acorda el pagament del 50 % dels costos 

acreditats pel reclamant que són unes ulleres noves i una visita medica equivalent a 275 

euros. Certament farem aquesta reunió per acabar si volen per acabar d’analitzar tots els 

casos que tenim oberts que crec que es important que en tinguem coneixement. 

Pel que fa al número 33 que també m’havien demanat es l’arrendament de les dues naus 

i pel que fa a la nau antiga de la brigada continuarà sent una nau d’ús municipal, també 

de la brigada que podrà albergar durant la resta de l’any les carrosses de la cavalcada de 

reis etc.,  tenint en compte que ara en aquests moments i de manera provisional s’estan 

guardant a Can Luna però que Can Luna quan duguem a terme l’ any vinent les obres de 

la sala polivalent, òbviament tot aquest material haurà de sortir d’allà i per tant hem de 

tenir un local amb l’alçada de sostre i tot necessària i adequada per tal de poder 
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preservar aquest elements i poder utilitzar-la també per altres prestacions sempre d’ús 

municipal. 

El número 34 es el tema del centre de negocis Edelweiss en aquest sentit val a dir que 

han portat tota la documentació requerida que mancava per acabar de tenir la llicencia 

d’activitats i per tant en aquest moment tenen la llicencia d’activitat al 100 % correcta i 

per tant ja és un negoci que funciona diguem amb total normalitat. 

El número 35 es acceptar una subvenció pel que fa el programa de Catalunya Empren 

per aquest exercici 2016 i val a dir que en aquest sentit ens demanaven l’acceptació 

d’aquesta subvenció i respecte de si havia aquesta voluntat de treballar conjuntament 

amb la Fundació Universitària Martí l’Humà per tal poder desenvolupar accions 

comunes amb el tema del Catalunya Empren, sí certament es voluntat de l’equip de 

Govern poder treballar conjuntament i sumar sinergies en aquest sentit per fer una oferta 

molt més potent i no que anem per separat una entitat i l’altre, ja que aquesta voluntat de 

treball l’estem buscant i poder sumar aquestes sinergies. 

El número 37 és l’operació de préstec pel tema del parc de bomber. Recorden que en 

vam parlar i la quantitat es de 100.000 euros.  Aquest préstec és un préstec subvencionat 

per part de la Diputació de Barcelona i això vol dir que des de la Diputació se’ns 

subvenciona una part dels interessos i per tant diguem que tenim un préstec amb molt 

bones condicions. És un préstec que ha licitat la Diputació i per tant a traves d’ells 

optem amb l’entitat bancaria Banc de Sabadell. No hi ha marge de maniobra perquè el 

concurs el treu la Diputació però ofereix aquests préstecs amb els interessos 

subvencionats i per tant doncs amb un cos molt econòmic per l’Ajuntament. 

El número 52 així cronològicament, disculpi el 40,  normalment val a dir que no són els 

regidors qui autoritzen l’assistència a cursos perquè com saben aquí tenim l’estructura 

aquesta dels caps d’àrea que normalment gestionen també tot el tema del personal de 

l’Ajuntament. Per tant és el cap d’àrea qui autoritza en aquest cas l’assistència als 

diferents tècnics, en aquest cas de l’àrea de territori i també de secretaria i de serveis 

jurídics. Be en aquest sentit doncs restem assabentats perquè de vegades ja passa que 

aquests cursos de vegades surten d’una manera molt rapida, un s’apunta perquè creu que 

es interesant d’anar i després el mecanisme és que en restem assabentats. Per això es fa 

via decret i després es dona compte. 

Pel que fa al número 52, va quedar desert el procediment de licitació que es va iniciar el 

mes de setembre per contractar el material d’oficina del Lot 1 que és un material concret 
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al no acceptar l’oferta que es va presentar fora de termini per una empresa determinada i 

cap altre empresa havia presentat oferta pel Lot 1 i per tant nomes ni havia una i es va 

haver de declarar desert i per tant s’ha de tornar a obrir tot aquest expedient. 

Ara tenim el número 69 que ja l’hem dit abans, el 61 es un pagament a justificar vol dir 

que avancem els diners a l’àrea pel tal que puguin anar a comprar els elements 

necessaris i després amb els tiquets i tot justifiquen la despesa òbviament per la comprar 

de corones i el brou per repartir als infants, bombons per les residencies d’avis i material 

fungible per les activitats de Nadal i de Reis. Sempre va a participació doncs miri la 

veritat és que no li se dir en aquest moments però ho miraré perquè be en tot cas diguem 

que com que es treballa des de joventut, des de cultura, des de participació el tema de la 

cavalcada doncs a vegades fem una mica així de partides comunes de les àrees però en 

tot cas en aquest moment no se dir-li si venen de participació però ho mirarem i li 

direm. 

El 84 a veure ens hem adherit a compres agregades per part de l’ACM de vehicles de la 

policia que és una eina que des de l’ACM es posa a disposició dels ajuntaments i 

d’aquesta manera és molt rapida l’adquisició d’un vehicle de la policia en aquest cas i 

els vehicles estan acotat, és un Nissan Qashqai el vehicle que incorporarem via renting 

amb opció de compra al final de la policia local i no híbrid ni elèctric. En aquest sentit 

hi ha la voluntat d’introduir en la flota de vehicles municipals algun vehicle elèctric, 

podríem començar per exemple amb les motos de la policia i ho estem estudiant una 

miqueta. Per aquest vehicle al fer comprar agregada de la policia calia fer un 

procediment ràpid perquè recordaran que s’havia esgotat el rentin del vehicle anterior i 

per tant havíem d’actuar de manera ràpida i aquesta era la millor manera i el vehicle la 

veritat es que té molt bones condicions. 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat 

 

(*) En aquest  punt s’incorpora el Sr. Jordi Pubill. 

 

3. Aprovació de l’acta de 18 d’octubre de 2016 de les operacions de delimitació entre els 

termes municipals de la Garriga i l’Ametlla del Vallès. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 
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ANTECEDENTS  

 

Vist que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en data 18 de novembre de 2015 es va incoar 

l’expedient de delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, 

l’Ametlla del Vallès i Les Franqueses del Vallès. 

 

Vist que en data 18 d’octubre de 2016 es va signar l’Acta de les operacions de delimitació entre 

els termes municipals de la Garriga i l’Ametlla del Vallès per les Comissions de Delimitació de 

l’Ajuntament de la Garriga i de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès així com pels representats 

de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

 

FONAMENTS JURÍDICS: 

 

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

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

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

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

mancomunitats de Catalunya. Especialment l’article 31.4 segons el qual “L’acta corresponent a 

les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels 

ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del 

nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la 

data de les operacions de delimitació.” 

 

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

 

- L’article 10 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

 

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

aplicable, i el Ple procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 31.4 del Decret 
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244/2007, de 6 de novembre, amb el quòrum de la  majoria absoluta del nombre legal dels seus 

membres. 

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:  

 

ACORD : 

 

Primer. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la 

Garriga i l’Ametlla del Vallès per les Comissions de Delimitació de l’Ajuntament de la Garriga 

i de l’Ajuntament de l’Ametlla  del Vallès així com pels representats de la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals i de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya signada el 3 de maig de 2016. 

 

Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.  

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Neus Marrodán Torrents, regidora d’Urbanisme i Medi ambient: 

Molt bona tarda a tothom, doncs sí per tercera vegada treballem un nou punt de 

limitació del terme de La Garriga dintre d’aquesta feina que estem fent d’actualitzar les 

actes que en el seu moment constaven amb la definició dels límits de la delimitació de 

terme amb els diferents municipis que ens envolten.  En el cas de l’Ametlla que es el 

que porten avui a plenari els faig una breu explicació de com s’ha estat treballant. S’ha 

evidenciat que l’acta que té una preexistència al voltant  de l’any 1920 no corresponia a 

la realitat topogràfica actual que delimita el nostre municipi amb el de l’Ametlla i 

després de diverses reunions de treball hem acordat una nova definició d’aquesta línia 

de terme entre els dos municipis buscant sempre la seguretat jurídica dels veïns, es a dir 

en cap cas l’ajust que s’ha fer de la línia de terme ha implicat cap mena de canvi de 

condició urbanística, ni de condició jurídica dels veïns que podien haver vist afectada 

que part de la seva finca canviés de municipi. S’ha buscat en tot moment aquesta 

seguretat jurídica. Dit això i en el ben entès que els hi hem pogut explicar amb 

deteniment en les comissions d’urbanisme que  posaríem a la seva consideració 

l’aprovació d’aquesta acta que definiria de manera actualitzada el terme entre La 
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Garriga i l’Ametlla. Moltes gràcies. 

 

Intervé el Sr Roger Prims regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Bé res a dir segurament que la frontera oest està tranquil·la. 

 

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

Si, anem tancant el cercle ens queda la part nord a veure si la acaben de tancar i tirem 

endavant, Cap problema votarem a favor. 

 

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

Res a afegir estem d’acord. 

 

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

Si estem d’acord 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres per coherència amb el que es va votar en el seu moment ens abstenim.  

 

El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, i 1 

SI-Solidaritat PSC-CP ),  i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E)  dels 17 membres assistents,  essent 17 

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

 

 

4. Adhesió al Protocol de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea de Treball 

 

ANTECEDENTS 

 

Atès que el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona va publicar en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona, de 30 de desembre de 2015, l’Anunci d’aprovació del 

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) i del 

model d’adhesió a la Xarxa. 
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Vist que la Xarxa Xaloc és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada 

per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un Servei Local 

d’Ocupació . 

 

Vist que l’Ajuntament de la Garriga disposa des de fa temps d’un Servei Local d’Ocupació amb 

personal tècnic que s’encarrega de gestionar el foment de l’ocupació al municipi, de formar a les 

persones aturades i a les que busquen la seva primera ocupació, i també col·labora en les 

tasques de suport a l’emprenedoria mitjançant la regidoria de promoció econòmica, indústria i 

treball. 

 

Vist que aquest Protocol té per objecte formalitzar la relació entre el Servei Local d’Ocupació 

de l’Ajuntament de la Garriga i la Diputació de Barcelona per tal de garantir la qualitat de les 

accions locals en matèria d’ocupació, tant a la ciutadania com a les empreses, mitjançant el 

treball conjunt, l’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre els membres de la Xarxa. 

 

Vist que l’adhesió al present Protocol implica l’acceptació de les condicions i del seu contingut, 

així i com els compromisos part de la Diputació de Barcelona i per part dels ens locals que 

disposen d’un Servei Local d’Ocupació, d’acord amb el que s’estableix a les clàusules setena i 

vuitena, que literalment es transcriu: 

 

Compromisos de la Diputació de Barcelona. 

 

- Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l'àmbit del mercat de treball local. 

- Millorar l'eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció de la 

qualitat en la prestació de serveis. 

- Garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d'una aportació econòmica als 

diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les convocatòries de subvenció que 

aprovi. 

- Actualitzar les competències professionals del personal tècnic i directiu. 

-Enfortir els vincles entre els membres de la Xarxa, promovent espais de debat i d'intercanvi 

d'experiències, així com la transferibilitat de coneixement. 
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- Promoure la recerca per a l'avaluació, la millora contínua i la implementació d'estratègies 

innovadores de foment de l'ocupació.  

- Proporcionar sistemes d'informació i eines de gestió, desenvolupant i implementant models i 

protocols per afavorir una gestió integral de la Xarxa.  

- Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l'adaptabilitat dels SLO a les 

necessitats territorials, a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les prioritats de la 

Diputació de Barcelona en l'àmbit de les polítiques de mercat de treball. 

- Oferir assistència tècnica especialitzada, donant suport als ens locals en els àmbits propis de 

la seva activitat en matèria de les polítiques locals de mercat de treball: metodologia, 

consultoria estratègica, etc. 

- Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant documents per 

donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines metodològiques 

desenvolupades per la Xarxa.  

 

Compromisos dels ens locals que disposen d'un SLO. 

 

- Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc de 

treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o nous) amb els 

millors perfils professionals. 

- Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa XALOC i participar a les activitats que 

impulsi aquesta Xarxa.  

- Designar una persona com a referent tècnic de l'ens dins la Xarxa, que actuarà com a 

interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis que es puguin 

produir. 

- Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de treball que es 

configurin en el marc de la Xarxa XALOC. 

- Complir amb les decisions que, en el seu cas, adoptin els instruments de direcció i seguiment 

dels quals es doti la Xarxa, d'acord amb l'establert a la clàusula 11, així com participar en el 

desenvolupament de les activitats i en les reunions organitzades per la Xarxa. 

- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb les actuacions del SLO 

que, en el seu cas, s'acordi en el marc de la Xarxa XALOC.  

- Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les dades 

publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l'actuació del SLO. 
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- Comunicar a la Diputació de Barcelona l'àmbit territorial d'actuació del SLO, així com les 

modificacions que es puguin produir al respecte. 

- Fer publicitat de la Xarxa XALOC, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula dotzena. 

 

Vista la proposta de l’àrea de formalitzar l’adhesió de l’ajuntament de la Garriga al conveni 

esmenat. 

 

Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i la seva adequació normativa. 

 

Fonaments jurídics 

 

o Arts. 55 i 57 de la Llei 7/1985 de la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local i 

els articles concordant del decret legislatiu 2/2003. 

o Art. 140 i 151 de la llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector públic   

o Reglament d’Obres Activitats i serveis dels ens locals aprovat per decret 170/95. 

o Llei 26/2010 de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

o DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya. 

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer. Adhesió al Protocol de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) de la 

Diputació de Barcelona. 

 

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

a la constància i efectivitat del present acord. 

 

Tercer. Trametre la sol· licitud d’adhesió i donar compte del present acord a la Diputació de 

Barcelona 

 



 

38 
p.o. 23/11/2016 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr Jordi Pubill regidor de Promoció Econòmica, Indústria i Treball  

Gràcies alcaldessa, bona nit, aquest protocol és l’instrument jurídic que regula la 

configuració i el funcionament de la xarxa del Servei Local d’Ocupació que és la xarxa 

XALOC i la relació de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, el que pretén es 

aconseguir fons de finançaments i ajuts econòmics per actuacions en matèria 

d’ocupació, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats, sumar esforços, 

promoure l’intercanvi d’experiències i optimitzar els recursos. 

La xarxa del servei Local d’Ocupació Xaloc és impulsada pel servei de mercat de treball 

de la Diputació de Barcelona i l’objectiu és assessorar les persones demandants 

d’ocupació i a les empreses que necessitin cobrir llocs de treball i posar en contacte les 

dues parts. Formar part d’aquesta xarxa suposar compartir una metodologia basada 

principalment en treballar en xarxa entre els diferents serveis locals d’ocupació per 

aconseguir una major agilitat i eficiència entre les actuacions coordinació i intercanvi 

d’experiències, també integrar la gestió de la demanda i l’oferta de treball i finalment 

incorporar l’enfocament de genera i promourà la igualtat d’oportunitats i la 

responsabilitat social corporativa en l’ocupació local, res més ho deixo a la seva 

consideració gràcies. 

 

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

Res a dir, hi estem d’acord. Tot el que sigui crea xarxa es positiu per optimitzar 

recursos, crear sinèrgies etc.  

 

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

Jo tinc un dubte Sr Pubill, es que no surt en cap lloc del dictamen i a la junta de 

portaveus van parlar però no acabo de tenir clar si aquesta xarxa està connectada amb el 

SOC, són dos xarxes que funcionen paral· leles? Jo no se si vostè te aquesta informació 

perquè a mi una mica em descentra que tinguem dues xarxes de plans, be que ajuden a 

buscar feina i siguin paral· leles i no estiguin connectades.     

 

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

Hi estic d’acord. Votaré a favor .   
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Intervé el Sr. Xavier Bernaldo, portaveu del grup municipal de SI-Solidaritat: 

Si estic d’acord.. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Res a dir.  Estem d’acord. 

 

Intervé el Sr Joaquim Rosell, Secretari de la corporació: 

Si em pensava que havia quedat clar a la Junta, la xarxa XALOC no te la competència, 

la xarxa XALOC no contracta, no gestiona l’ocupació directa. El SOC, el Servei 

d’Ocupació de Catalunya, sí i és el responsable d’indagar els plans d’ocupació a nivell 

Autonòmic. La  xarxa XALOC el que   es coordinar els serveis locals d’ocupació donant 

un assessorament puntual, coordinar cursos, suport jurídic però no té les competències 

que té el SOC. 

 

La Sra. Alcaldessa diu que el Sr. Secretari vol fer una puntualització. 

 

Intervé el Sr. Secretari. 

Hi ha un paràgraf que és molt típic, que és facultar la Sra Alcaldessa. Tots aquests 

acords tenen aquest punt i havia quedat pendent.  

 

Intervé la Sra Alcaldessa 

Falta aquest redactat al final de l’acord que se’l havien deixat des de l’àrea  quan ho han 

redactar  i per tant haurien de votar aquest punt incloent-hi aquesta frase que sempre 

posem quant es fa la signatura d’aquests convenis. 

 

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. 

 

 

5. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat generació de crèdits de l’OA 

de Mitjans de Comunicació 
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ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

ANTECEDENTS 

 

Per atendre les despeses necessàries que no es poden demorar fins a l'exercici següent i que no 

tenen consignació pressupostària o és insuficient o no ampliable, i tenint en compte que hi ha 

majors ingressos recaptats no tributaris sobre els totals previstos en algun concepte  del pressupost 

corrent, o bé nous ingressos no previstos al pressupost, s’ha de tramitar l’expedient de generació 

de crèdit a finançar mitjançant majors i nous ingressos procedents de la prestació de serveis 

radiofònics de Ràdio Silenci, per import de 4.000,00 euros. 

 

Secretaria i Intervenció han emès informes favorables. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

D'acord amb l'article 181 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit 

en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que s'estableixi reglamentàriament, els 

ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les operacions següents: 

 

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per  

finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 

despeses  que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius 

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms 

c) Prestació de serveis 

d) Reemborsaments de préstecs 

e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la 

reposició del crèdit en la quantia corresponent 

 

Atès l’article 35 a 38 i 42 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, reglament de pressupostos, 

els quals preceptuen que en la tramitació d’aquest expedient de modificació de crèdit, en quant 

sigui aprovat pel Ple, seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitats 

ampliables a l’aprovació dels pressupostos de l’entitat a que es refereixen els articles 20 i 22 
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(article 160.4 del TRLRHL). 

 

Atès l’article 7 Facultats d’Intervenció i Tutela. (“L’Ajuntament de la Garriga es reserva les 

facultats d’intervenció i tutela que es descriuen en aquest article, els quals es realtizaran 

mitjançant el Ple municipal i demés òrgans competents d’acord amb la normativa legal vigent.: 

.../... Apartat d) aprovació del pressupost, modificació del crèdit així com la liquidació dels 

comptes anuals..../...”) dels Estatuts de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la 

Garriga 

 

Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,  

 

ES PROPOSA: 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2016.02 mitjançant la generació 

de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un import 

de 4.000,00 euros i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d’execució del pressupost, punt 

divuitè, en la forma següent: 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta (unitat monetària: euros) 

 

Projecte 

despesa 

Aplicació pressupostària Descripció Proposta 

consignació 

- 2016.200.49100.22699 OACM.Ràdio.Estructura 4.000,00 

  Total despeses 4.000,00 

 

Previsió d’ingrés (unitat monetària: euros) 

 

Concepte d’ingrés Descripció Previsió 

2016.200.59900 OAMC.Prestació de serveis radiofònics 4.000,00 

 Total previsions 4.000,00 
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Segon. Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic durant quinze 

dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler 

d’anuncis i edictes de la Casa Consistorial. 

 

Tercer. L’expedient aprovat es considerarà aprovat definitivament si de cas no es presenten 

reclamacions, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 179 del text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda: 

Bona tarda a tothom, en aquest cinquè punt detallar-vos que portem a terme una 

modificació de crèdit per fer front al pagament d’uns serveis que es van realitzar amb 

personal per un import de 4000 euros com a conseqüència d’un encàrrec que la xarxa 

audiovisual local va fer a la mateixa ràdio Silenci per la producció i participació d’un 

programa d’aquest passat estiu anomenat “La tarda d’estiu” en què dos persones de 

ràdio Silenci van col·laborar. Aquesta modificació de crèdit es finança amb nous 

ingresso de 4000 euros que va aportar la mateixa Xarxa d’audiovisuals locals. Res més 

ho deixo a la seva consideració. 

 

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

Res a dir, Estem d’acord 

 

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

Votarem a favor. 

 

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

Votaré a favor .   

 

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

Res a dir .   

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres amb coherència amb la nostre postura amb els pressupostos ens abstenim.. 
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El Ple de l’Ajuntament per  16 vots a favor  (7 CiU, 4 Acord ERC-AM, 2 C.U.P-PA, 1 C’s, i 1 

SI-Solidaritat PSC-CP ),  i 1 abstenció ( ICV-EUiA-E)  dels 17 membres assistents,  essent 17 

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

 

 

6. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació del costos efectius dels 

serveis corresponents a l’exercici econòmic del 2015 

 

Es dona compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació dels costos efectius 

dels serveis corresponents a l’exercici econòmic del 2015: 

 

“La Garriga, 31 d’octubre de 2016 

 

Antecedents 

 

D’acord amb l’establert en l’article 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, totes les entitats locals hauran de calcular el cost efectiu dels serveis que 

presten i comunicar-lo al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la seva 

publicació. 

 

Per completar amb el que es disposa en l’esmentat precepte, l’article 2 de l’ordre 

HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost 

efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, afegeix que s’hauran d calcular de tots els 

serveis que prestin directament o indirectament a través d’entitats i organismes vinculats o 

dependents. 

 

Així doncs, i tal com ho ordena la disposició transitòria única de dita ordre, les corporacions 

locals hauran de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el cost efectiu 

dels serveis públics que prestin, bé directament, bé a través d’entitats i organismes vinculats o 

dependents, referit a l’exercici econòmic del 2015, abans de l’1 de novembre. 

 

Fonaments de dret 
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• Els articles 25 a 27, 36 i 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

• Els article 2 a 7 i la disposició transitòria única de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats 

per les entitats locals. 

• La resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Auto`nomica i 

Local, per la que s’especifiquen els elements inclosos en els annexos de l’ordre 

HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost 

efectiu dels serveis prestats per les entitats locals. 

 

Consideracions jurídiques i econòmiques 

 

Primera. De conformitat amb el que es disposa a l’article 7 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, la informació del cost efectiu dels serveis s’haurà de trametre en els annexos I i II de 

la mateixa, distingint la naturalesa del servei: 

 

• Els serveis de prestació obligatòria, de conformitat amb els articles 26.1 i 36 de la llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

• Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades, esmentades en els 

articles 7, 25.2 i 27 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

La informació a considerar pel càlcul del cost efectiu dels serveis, tal i com disposa l’esmentat 

article 116 ter de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació 

amb l’article 2 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, dependrà de l’entitat que presti 

dit servei i serà el resultat d’agregar els costos reals directes i indirectes de cada servei. 

 

Així, s’hauran de tenir en consideració les obligacions reconegudes netes, incloent les 

obligacions pendents d’aplicació a pressupost de la liquidació del pressupost de l’exercici 

immediatament anterior, respecte dels serveis prestats per l’Ajuntament; i els comptes anuals, 

respecte dels serveis prestats per les entitats vinculades o dependents. 
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Segona. D’acord amb l’article 4 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els costos 

directes seran el resultats de la suma d’una sèrie de conceptes, segons classificació econòmica 

de la despesa; o de l’import consignat en el grup de programa, segons classificació per 

programes sempre respectant els conceptes inclosos segons la classificació econòmica) 

recollits en els annexos I i II de l’esmentada norma. 

 

En el cas de tractar-se d’entitats dependents o vinculades a les entitats locals, que apliquin el 

pla general de comptabilitat d’empresa, hauran de tenir-se en compte les despeses d’explotació 

inclosos en el compte de pèrdues i guanys recollits en les partides 4, 6, 7 i 8) 

 

Tercera. D’acord amb l’article 5 de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els costos 

indirectes, estaran formats per les despeses recollides en els grups de programes relatius a 

l’administració general de les polítiques de despesa que s’indiquen igualment en l’annex I i II 

de ‘ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, Aquests s’imputaran proporcionalment a cada 

grup de programes o programa atenent al seu volum de despesa, segons el percentatge 

d’importància dels costos directes imputats a cada programa. 

 

Quarta. Aquesta informació econòmica, s’haurà de completar, de conformitat amb els 

esmentats annexos I i II de l’ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, i la resolució de 23 de 

juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local, amb dues dades 

més, la forma de prestació o de gestió i les anomenades “unitats físiques de referència” de 

cadascun dels serveis prestats. 

 

Cinquena. L’Ajuntament de la Garriga presta els següents serveis: 

 

Serveis de prestació obligatòria  

 

Serveis de prestació obligatòria  

Formulari CE1a 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Tipus de gestió 

165 Enllumenat públic Gestió directa per l’entitat 
164 Cementiri Gestió directa per l’entitat 
1621 Recollida de residus Gestió indirecta mitjançant 

concessió, gestionant el 
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concessionari el servei a risc i 
ventura 

163 Neteja viària Gestió indirecta mitjançant 
concessió, gestionant el 

concessionari el servei a risc i 
ventura 

161 Abastament domiciliari d’aigua potable Gestió indirecta mitjançant 
concessió, gestionant el 

concessionari el servei a risc i 
ventura 

160 Clavegueram Gestió directa per l’entitat local 
1531/150P Accés als nuclis de població Gestió directa per l’entitat local 
1532/150P Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l’entitat local 
171/170P Parc públic Gestió directa per l’entitat local 
3321/330P Biblioteca pública Gestió directa per l’entitat local 
1623 Tractament de residus Gestió consorciada 
135/130P Protecció civil Gestió directa per l’entitat local 
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat 

social i l’atenció immediata a persones en situació 
o risc d’exclusió social 

Gestió directa per l’entitat local 

136/130P Prevenció i extinció d’incendis No es presta el servei 
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Gestió directa per l’entitat local 
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers No es presta el servei 
1721/170P Medi ambient urbà Gestió directa per l’entitat local 
171/170P Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l’entitat local 
1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids 

urbans 
Gestió indirecta mitjançant 

concessió, gestionant el 
concessionari el servei a risc i 

ventura 
1721/170P Medi ambient urbà: protecció contra la 

contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en 
les zones urbanes 

No es presta el servei 

 

Serveis de prestació obligatòria  

Formulari CE2a 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Cost efectiu 
2015  

Cost efectiu 
2014 

165 Enllumenat públic 460.237,81 € 499.046,28 € 
164 Cementiri 10.747,96 € 9.884,52 € 
1621 Recollida de residus 631.165,19 € 86.721,89 € 
163 Neteja viària 449.026,44 € 508.348,68 € 
161 Abastament domiciliari d’aigua potable 0,00 € 61.707,41 € 
160 Clavegueram 167.579,01 € 147.546,95 
1531/150P Accés als nuclis de població 99.237,82 € 11.588,23 € 
1532/150P Pavimentació de les vies públiques 939.676,70 € 553.198,45 € 
171/170P Parc públic 954.860,78 € 348.119,08 € 
3321/330P Biblioteca pública 194.486,78 € 291.583,48 € 
1623 Tractament de residus 0,00 € 0,00 € 
135/130P Protecció civil 63.798,59 € 34.251,00 € 
231 Avaluació i informació de situacions de necessitat 

social i l’atenció immediata a persones en situació 
320.707,83 € 583.893,66 € 
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o risc d’exclusió social 
136/130P Prevenció i extinció d’incendis 0,00 € 0,00 € 
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic 576.578,00 € 592.584,13 € 
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00 0,00 € 
1721/170P Medi ambient urbà 41.381,79 € 68.387,92 € 
171/170P Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 0,00 € 319.562,35 € 
1622 Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids 

urbans 
42.201,60 € 25.421,28 € 

1721/170P Medi ambient urbà: protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en 
les zones urbanes 

0,00 € 0,00 € 

 

Serveis de prestació obligatòria 

Formulari CE3a 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Unitat físiques de 
referència 

Nombre 
unitats 

165 Enllumenat públic Potència instal·lada 388 
165 Enllumenat públic Superfícies 

il·luminada: ml 
 

30.000 
165 Enllumenat públic Nombre punts de 

llum 
2.997 

164 Cementiri Superfície en m2 10.488,32 
1621 Recollida de residus Producció anual: 

Tones 
6.460,55 

1621 Recollida de residus Nombre contenidors 693 
1621 Recollida de residus Periodicitat Dies 

alternatius 
1621 Recollida de residus Quilòmetres lineals 33.520 
163 Neteja viària Nombre persones 6 
163  Neteja viària Superfície m2 262.860 
161 Abastament domiciliari d’aigua potable Longitud de xarxa: 

ml 
35.000 

161 Abastament domiciliari d’aigua potable Nombre habitatges 
connectats i no con. 

6.700 

160  Clavegueram Longitud tram: ml 25.000 
160 Clavegueram Nombre habitatges 

amb servei 
6.700 

1531/150P  Accés als nuclis de població Punts Km 29,40 
1532/150P Pavimentació de les vies públiques Superfície: m2 200.000 
171/170P Parc públic Superfície: m2 5.750 
3321/330P  Biblioteca pública Superfície: m2 1.788,15 
3321/330P Biblioteca pública Nombre publicacions 47.426 
3321/330P Biblioteca pública Nombre préstecs 54.120 
1623 Tractament residus Abocador. Capacitat 

m3 
- 

135/130P Protecció civil Nombre persones 1 
135/130P Protecció civil Superfície: m2 40 
231 Avaluació i informació de situacions de 

necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre persones en 
plantilla adscrites al 

servei 

9 
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231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Superfície : m2 359,30 

231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre residències 
persones grans 

4 

231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre guarderies 
infantils 

2 

231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre albergs 
municipals 

0 

231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre centres 
rehabilitació 

toxicòmans 

1 

231 Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social 

Nombre altres 
centres d’atenció 

social 

0 

136/130P Prevenció i extinció d’incendis Nombre persones 0 
136/130P Prevenció i extinció d’incendis Vehicles destinats 

servei 
0 

342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Superfície: m2 25.159,31 
342/340P Instal·lacions esportives d’ús públic Nombre persones 8 
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers Nombre total km 0 
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers Nombre total de 

viatgers any 
0 

4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers Nombre total 
autobusos 

0 

1721/170P Medi ambient urbà Nombre de persones 1,50 
1721/170P Medi ambient urbà Superfície:km2 3,62 
171/170P Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Superfície: km2 0,58 
1622 Medi ambient urbà: gestió residus sòlids 

urbans 
Producció anual: Tm 6.460,55 

1721/170P  Medi ambient urbà: protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica zones urbanes 

Nombre persones 0 

1721/170P  Medi ambient urbà: protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica zones urbanes 

Superfície en Km2 0 

 

 

 

Serveis corresponents a competències pròpies 

 

Serveis corresponents a competències pròpies 

Formulari CE1b 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Tipus de gestió 
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151/150P Urbanisme: planejament, gestió i execució i 
disciplina 

Gestió directa per l’entitat local 

336/330P Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directe per l’entitat local 
1521/150P Promoció i gestió de l’habitatge de protecció 

pública amb criteris de sostenibilitat financera 
Gestió directa per l’entitat local 

1522/150P Conservació i rehabilitació de l’edificació Gestió directa per l’entitat local 
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Gestió consorciada 
45 Infraestructura viària i altres equipaments de 

titularitat de l’ens local 
Gestió directa per l’entitat local 

132/130P Policia local Gestió directa per l’entitat local 
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat Gestió indirecta mitjançant 

concessió, gestionant el 
concessionari el servei a risc i 

ventura 
432/430P Informació i promoció de l’activitat turística 

d’interès i àmbit local 
Gestió directa per l’entitat local 

4311/430P Fires Gestió directa per l’entitat local 
4312/430P Abastaments, mercats, llotges No es presta el servei 
4313/430P Comerç ambulant Gestió directa per l’entitat local 
311 Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l’entitat local 
164 Activitats funeràries Gestió indirecta mitjançant 

concessió, gestionant el 
concessionari el servei a risc i 

ventura 
341/340P Promoció de l’esport Gestió directa per l’entitat local 
342/340P Instal·lacions esportives Gestió directa per l’entitat local 
337/330P Instal·lacions d’ocupació del temps lliure Gestió directa per l’entitat local 
334/330P Promoció de la cultura Gestió directa per l’entitat local 
333/330P Equipaments culturals Gestió directa per l’entitat local 
325/320P Participar en la vigilància del compliment de 

l’escolaritat 
No es presta el servei 

321/322/ 
320P 

Cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris 
per la construcció de nous centres docents 

No es presta el servei 

323/324/ 
320P 

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis 
de titularitat local destinats a centres públics 
d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial 

Gestió directa per l’entitat local 

491/492 Promoció en el terme municipal de la participació 
dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions 

Gestió directa per l’entitat local 

 

Serveis corresponents a competències pròpies  

Formulari CE2b 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Cost efectiu 
2015 

Cost efectiu 
2014  

151/150P Urbanisme: planejament, gestió i execució i 
disciplina 

238.614,49 € 37.284,28 € 

336/330P Protecció i gestió del patrimoni històric 99.126,18 € 132.702,04 € 
1521/150P Promoció i gestió de l’habitatge de protecció 

pública amb criteris de sostenibilitat financera 
7.486,85 € 23.071,51 € 
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1522/150P Conservació i rehabilitació de l’edificació 0,00 € 0,00 € 
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals 0,00 € 0,00 € 
45 Infraestructura viària i altres equipaments de 

titularitat de l’ens local 
1.029.799,85 € 0,00 € 

132/130P Policia local 1.258.444,14 € 1.342.939,75 € 
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 46.169,46 € 66.462,47 € 
432/430P Informació i promoció de l’activitat turística 

d’interès i àmbit local 
77.635,86 € 126.640,47 € 

4311/430P Fires 77.010,56 € 17.418,51 € 
4312/430P Abastaments, mercats, llotges 0,00 € 0,00 € 
4313/430P Comerç ambulant 1.079,10 € 419,05 € 
311 Protecció de la salubritat pública 63.466,17 € 117.094,11 € 
164 Activitats funeràries 0,00 € 6.156,56 € 
341/340P Promoció de l’esport 175.854,79 € 193.679,12 € 
342/340P Instal·lacions esportives 576.578,00 € 1.658.711,70 € 
337/330P Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 1.942,95 € 24.210,92 € 
334/330P Promoció de la cultura 101.815,14 € 8.701,97 € 
333/330P Equipaments culturals 199.998,63 € 362.194,56 € 
325/320P Participar en la vigilància del compliment de 

l’escolaritat 
0,00 € 0,00 € 

321/322/ 
320P 

Cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris 
per la construcció de nous centres docents 

0,00 € 0,00 € 

323/324/ 
320P 

Conservació, manteniment i vigilància dels edificis 
de titularitat local destinats a centres públics 
d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial 

704.534,88 € 1.220.084,29 € 

491/492 Promoció en el terme municipal de la participació 
dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions 

69.444,68 € 231.735.12 € 

 

Serveis corresponents a competències pròpies  

Formulari CE3b 

Grup de 
programa/ 
programa 

Descripció Unitat físiques de 
referència 

Nombre 
unitats 

151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i 
disciplina urbanística 

Superfície 
urbanitzada: Km2 

3,35 

151/150P Urbanisme: planejament, gestió, execució i 
disciplina urbanística 

Superfície 
urbanitzable: Km2 

0,50 

336/330P Protecció i gestió del patrimoni històric Nombre persones  1 
336/330P Protecció i gestió del patrimoni històric Nombre béns 

culturals 
308 

1521/150P Promoció i gestió de l’habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat 
financera 

Nombre d’habitatges 
de protecció pública 

3 

1521/150P Promoció i gestió de l’habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat 
financera 

Superfície de terrenys 
destinats a edificació: 

m2 

4.000 

1522/150P Conservació i rehabilitació de l’edificació Nombre persones 6 
1522/150P Conservació i rehabilitació de l’edificació Nombre edificis 20 
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Longitud del tram: ml 0 
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160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Nombre habitatges 0 
160 Evacuació i tractament d’aigües residuals Cabal m3 0 
45 Infraestructura viària i altres equipaments Nombre persones 6 
132/130P Policia local Nombre efectius 27 
132/130P Policia local Nombre vehicles 7 
134/130P  Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat Nombre efectius 0,01 
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat Nombre vehicles 0,01 
432/430P Informació i promoció activitat turística Nombre efectiu 1 
4311/430P Fires Nombre de fires 

anuals 
1 

4311/430P Fires Estimació anual 
persones 

20.000 

4312/430P Abastaments, mercats i llotges Nombre de llocs 0 
4312/430P Abastaments, mercats i llotges Superfície: m2 0 
4313/430P Comerç ambulant Nombre llicències 65 
311 Protecció salubritat pública Nombre efectius 1 
311 Protecció salubritat pública Nombre campanyes 

anuals 
2 

164 Activitats funeràries Nombre efectius 0,01 
164 Activitats funeràries Nombre vehicles 0,01 
341/340P Promoció de l’esport Nombre efectius 12 
341/340P Promoció de l’esport Nombre campanyes 

any 
6 

342/340P Instal·lacions esportives Superfície: m2 25.158,31 
342/340P Instal·lacions esportives Nombre persones 8 
337/330P Instal·lacions d’ocupació del temps de lleure Superfície: m2 747,95 
337/330P Instal·lacions d’ocupació del temps de lleure Nombre persones 2 
334/330P Promoció de la cultura Nombre efectius 8 
334/330P Promoció de la cultura Nombre campanyes 

any 
10 

333/330P Equipaments culturals Superfície: m2 5.554,47 
333/330P Equipaments culturals Nombre persones 8 
325/320P Participar vigilàncies compliment escolaritat 

obli. 
Nombre efectius 0 

321/322/320
P 

Cooperar amb les administracions 
educatives obtenció de solars necessaris per 
construcció de nous centres docents. 

Superfície nous 
terrenys 

0 

323/324/320
P 

Conservació, manteniment i vigilàncies 
edificis de titularitat local destinats a centres 
públics d’educació infantil, primària o 
especial 

Nombre aules 63 

323/324/320
P 

Conservació, manteniment i vigilàncies 
edificis de titularitat local destinats a centres 
públics d’educació infantil, primària o 
especial 

Superfície: m2 30.203,40 

491/492 Promoció participació ciutadania us eficient 
i sostenible de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions 

Nombre efectius 4 

491/492 Promoció participació ciutadania us eficient 
i sostenible de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions 

Nombre campanyes 
any 

2 

 

Per tot això, i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent, 
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RESOLC: 

 

Primer. Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local i que s’han relacionat a la 

part expositiva d’aquesta resolució. 

 

Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels 

serveis anteriorment referenciats. 

 

Tercer. Donar compte al Ple a la propera sessió ordinària. 

 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa-Presidenta, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, 

davant meu el Secretari, que en dono fe.” 

 

El Ple de l’Ajuntament resta assabentat del contingut d’aquesta resolució d’Alcaldia-Presidència 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda: 

Informar-los que des de fa dos anys conforme a la Llei 7/1985 reguladora de les bases 

de Regim Local i a demanda del Ministeri d’Hisenda i Administracions Púbiques totes 

les entitats locals han de calcular el cost efectiu dels serveis que presten be directament 

o be a traves d’entitats i organismes vinculats o dependents. Aquesta informació s’ha de 

trametre al Ministeri d’Hisenda abans de l’1 de novembre. Informar-los de que el 

mateix Ministeri ha anat modificant i fent aclariments per la mateixa precipitació que és 

va fer en aquesta demanda d’informació a les entitats locals. Són modificacions i 

aclariments que han anat fent aquests dos últims anys, per això si estudien be el 

dictamen veuran que hi ha alguna diferencia entre els dos períodes però bàsicament ha 

estat per això per aquests aclariments i modificacions que el Ministeri ha anat fent. 

Entrant en detall l’informe es divideix en serveis de prestació obligatòria i serveis 

corresponents a competències pròpies, fins aquí el detall o si volen que considerem 

algun aspecte del mateix dictamen però ho deixem aquí a la seva consideració. 

 

Intervé la Sra. Clara Dachs, portaveu del grup municipal de la C.U.P-PA: 
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Res a dir . Estem d’acord. 

 

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

No es vota, per tant . 

 

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

Restem assabentats  

 

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

Restem assabentats. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Restem assabentats . 

 

 

7. Donar compte execució pressupost exercici 2016, tercer trimestre 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda 

 

Identificació de l’assumpte 

 

Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al tercer trimestre del 2016. 

 

Fonaments de dret 

 

• L’article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix l’obligació 

de la intervenció de remetre al ple per conducte de la presidència, informació de l’execució 

dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions no pressupostàries en els 

terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 

• L'article 5 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2013, disposa que 

aquesta periodicitat tindrà caràcter trimestral, ja que es durà a terme en el mes següent al 
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venciment de cada trimestre natural.  

 

• Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local, aprovada 

per Ordre EHA/40441/2004, de 23 de novembre, estableix les directrius bàsiques de la 

estructura o contingut d’aquesta documentació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

Es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple: 

 

Primer. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Garriga 

corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016, amb el següent detall: 

 

a) Execució del pressupost de despeses: 

 

• Crèdits totals: 19.103.283,88 euros 

• Obligacions reconegudes: 10.733.624,28 euros 

• Pagaments líquids: 10.090.121,18 euros 

• Estat d’execució dels pressupostos de despeses d’exercicis tancats: Obligacions pendents de 

pagament: 24.330,15 euros 

 

b) Execució del pressupost d’ingressos: 

 

• Previsions definitives: 19.103.283,88 euros 

• Drets reconeguts nets: 5.275.688,34 euros 

• Recaptació líquida: 4.116.031,27 euros 

• Estat d’execució dels pressuposts d’ingressos d’exercicis tancats: Drets pendents de 

cobrament: 3.647.464,98 euros 

 

c) Estat del servei del deute:  

 

• El capital pendent a llarg i curt termini és de 2.210.354,77 euros 

• La mitjana ponderada del tipus d’interès és del 0,03% 



 

55 
p.o. 23/11/2016 

 

• La mitjana ponderada dels terminis és de 5,58 anys 

 

d) La Ràtio legal de l’estalvi net es situa en el 16,15% dels ingressos corrents liquidats 

 

e) La Ràtio legal de l’endeutament es quantifica en el 14,22% dels ingressos corrents liquidats 

 

f) La ràtio legal de tresoreria representa el 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions 

corrents 

   (capítols 1 a 5) 

 

g) La ràtio financera de capacitat de retorn es concreta en el 151,44% i ve determinada per la 

proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de 

desembre de 2016. 

 

h) Actes d’arqueig previsionals fins a 30 de setembre de 2016: 

 

• A l’Ajuntament hi han existències a fi del període per la quantitat de 3.740.027,52 euros 

• Respecte de l’Organisme autònom de mitjans de comunicació, les seves existències a fi de 

període són 90.943,23 euros. 

 

Segon. El Ple de l’Ajuntament resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda: 

Tornem a tancar un trimestre en aquest cas el tercer trimestre del 2016 i els detallo els 

paràmetres més importants d’aquest dictamen que és l’execució del pressupost de 

despeses. Queden per gaudir dels 19.103.000 euros, unes obligacions reconegudes de 

10.733. 000 euros, uns pagaments líquids de 1.090.000 euros i una estreta execució dels 

pressupostos de despeses d’exercicis tancats, obligacions pendents de pagament de 

24.330 euros que bàsicament es per aspectes formals de les factures que hem rebut amb 

errors, que se’ls ha demanat que ens les tornin a fer. 

L’execució del pressupost d’ingressos estem en revisions definitives també d’aquest 

19.103.000 euros, drets reconeguts nets 5.275.000 euros, i una recaptació liquida de 
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4.116.000 euros, amb un estat d’execució dels pressupostos ingressos d’exercicis 

tancats amb drets pendents de cobrament de 3.007.000 euros aproximadament. Falta el 

servei del deute, el capital de llarg i curt termini 2,2 milions d’euros, la mitjana 

ponderada del tipus d’interès es de 0,03% i la mitjana ponderada dels terminis és de 

5,55 anys. Es a dir és el període de temps que ens queda per anar liquidant deute, el rati 

legal de l’estalvi ens situa amb el 16,15 % dels ingressos líquids, i el rati legal de 

l’endeutament és quantifica en el 12,22% dels ingressos corrents liquidats. La ràtio legal 

de tresoreria presenta un 0% dels drets reconeguts nets per operacions corrents, la ràtio 

financera de capacitat de retorn es concreta en el 151,44% i determinada per la 

proporció de l’estalvi corrent i el deute viu per operacions de crèdit a llarg termini i les 

actes d’arqueig provisionals fins el 30 de setembre del 2016. Vol dir que a l’ajuntament 

hi ha existències a fi del període per import de 3.740.000 euros i respecte a l’Organisme 

Autònom de Mitjans de Comunicació les seves existències a fi període són de 90. 

943.euros i fins aquí el detall gràcies.  

 

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

Res a dir. 

 

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

Res a dir. 

 

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

Restem assabentats  .   

 

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

Si, felicitem a la interventora per aquest números tant macos. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Ens donem per assabentats  

 

 

8. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatius al 

compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de 
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pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de setembre de 2016 

 

ÀREA FUNCIONAL: Hisenda  

 

L'Alcaldessa-Presidenta dona compte dels informes emesos per la intervenció municipal relatius 

al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament 

a proveïdors a data 30 de setembre de 2016  

 

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

 

“Informe de la Intervenció i la tresoreria municipal 

 

De conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, emetem el següent informe, 

 

Antecedents 

 

Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 

contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 

local, de conformitat amb el que es disposa en la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic (en acrònim LCSP),la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei  

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la llei LCSP, establint una 

reducció en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents 

documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar 

al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la 

llei: any 2010: 55 dies; any 2011: 50 dies; any 2012: 40 dies i any 2013: 30 dies. 

 

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest informe 

s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas 
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a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 

 

Legislació aplicable 

 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de  modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

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

termini de pagament. 

Per tot el que antecedeix,  

 

Informem: 

 

Primer. Que en data 30 de setembre de 2016 existeixen obligacions pendents de pagament que 

incompleixen els terminis previstos als articles 200.4 de la LCSP i 4.3, 4.4 i 4.5 de la llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga, materialitzades en 7 factures per import total del 843,30 euros i pel 

que fa a l’OA de Mitjans de Comunicació en 1 factura per import total de 185,13 euros)  

 

Segon. El període mitjà de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 26,28 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 5,45 dies. 

 

Tercer. El període mitjà del pendent de pagament relatiu a aquest trimestre natural respecte a 

l’Ajuntament de la Garriga és de 4,52 dies i respecte a l’Organisme Autònom de Mitjans de 

Comunicació és de 8,96 dies. 

 

Tercer. El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de 

pagament i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració 

pública local, ve regulat pel reial decret legislatiu 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que 
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s’estableix un nou còmput de terminis de pagaments. Les principals modificacions que 

introdueix aquest reial decret es resumeixen en el següent: 

 

• Si legalment o en contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificat la conformitat dels béns o serveis, la 

seva durada no podrà excedir 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció 

dels béns. En aquest cas, el termini de pagament serà de 30 dies després de la data en 

la que té lloc la conformitat de la factura. 

 

• El termini de pagament computat tal i com s’indica en l’apartat anterior no podrà 

superar els 60 dies naturals. Per la qual cosa, hi ha 30 dies per la conformitat de la 

factura (reconeixement de l’obligació. Deute vençut, líquid i exigible) i 30 dies des de 

dita conformitat fins la data de venciment de la factura, si la conformitat s’ha realitzat 

fora de termini i s’han emprat més dels 30 dies, aquests dies es descomptaran per 

calcular la data de venciment. És a dir, si s’han requerit 40 dies per la conformitat de 

la factura, el nombre de dies pel venciment d’aquesta calculat des de la data de 

conformitat, serà de 20 dies. 

 

• En el cas de les certificacions d’obra: 

 

o La data de venciment també es calcularà sumant 30 dies a la data de 

conformitat de la certificació. 

 

o El contractista haurà de presentar la factura davant el registre comptable en el 

termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o 

prestació del servei. 

 

o El termini per donar conformitat a les certificacions és de 30 dies a comptar 

des de la data de lliurament dels béns o prestació del servei. S’entén que 

aquesta data és la data d’expedició de la certificació. 
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Quart. En relació a l’informe emès corresponent al trimestre anterior, 31 de desembre de 2015, 

fer constar que no existien factures pendents de pagament  fora del període legal, tant pel que 

fa a l’Ajuntament de la Garriga com per l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació.” 

 

 

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

635/2014 

 

“En compliment del que preveu l'article 6.2 del reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual 

es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos a la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1 b) de l'ordre HAP / 2105/2012, d'1 

d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, emeto el següent,  

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament definit en el reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 

qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes 

econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text 

refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si 

l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació 

de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui. 
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Així vist, i tal com ordena l'article 6.2 del reial decret, les corporacions locals han de remetre 

al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la 

informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie històrica.  

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica.  

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.  

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

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

 

Segon. Legislació aplicable:  

 

• El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 

càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 

les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 

previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera.  

 

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

pressupostària i sostenibilitat Financera.  

 

• L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

Tercer. De conformitat amb l'article 3.1 del reial decret 635/2014, per a calcular el període 

mitjà de pagament a proveïdors, s'hauran de tenir en compte:  

 

• Les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de 

factures o sistema equivalent.  

• Les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir del 1 gener 2014.  
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Quart. De conformitat amb l'article 3.2 del reial decret 635/2014, quedaran excloses del càlcul 

del període mitjà de pagament a proveïdors:  

 

• Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional.  

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

proveïdors.  

• Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.  

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global (PMPG) que 

reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 2 de la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques empresarials, societats mercantils i altres 

ens de dret públic dependents de les administracions públiques) en fer els seus pagaments, 

reflectint igualment el seu pendent de pagament acumulat.  

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans de 

pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves entitats dependents.  

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves entitats dependents és 

el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la ràtio d'operacions pendents de 

pagament.  

 

Sisè. Aquest Ajuntament té les següents entitats dependents incloses en l'article 2 de la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de les quals ha de calcular igualment els indicadors anteriors: 

de l’Organisme Autònom dels Mitjans de Comunicació de la Garriga.  

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial decret 

635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments:  
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Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * import de 

l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats 

 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data 

d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació 

mensual d'obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de 

l'Administració.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pagades durant el trimestre que 

correspongui de l'Ajuntament, en la qual s'especifica el nombre de dies de pagament de 

cadascuna.  

 

Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents 

resultats:  

Ajuntament. Ràtio operacions pagades: -4,55 dies 

OAMC. Ràtio operacions pagades: -2,94 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en l'article 5.3 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig d'antiguitat de les operacions 

pendents de pagament a final del trimestre:  

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament)/ import total de pagaments pendents. 

 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data d'aprovació de 

la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

A l'annex adjunt, es detalla la relació de les operacions pendents de pagament a fi de trimestre, 

en la qual s'especifica el nombre de dies pendents de pagament de cadascuna.  
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Amb aquesta informació, el càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de 

l'Ajuntament presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -21,04 dies 

OAMC. Ràtio d’operacions pendents de pagament: -25,87 dies 

 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial decret 

635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a realitzar els pagaments, 

sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute comercial:  

 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio d’operacions pagades * 

imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents de pagament * imports pagaments 

pendents) / (Import total de pagaments realitzats + import total de pagaments pendents)  

  

En base als càlculs precedents el «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats:  

Ajuntament. Període mitjà de pagament: -22,74 dies 

OAMC. Període mitjà de pagament: -4,46 dies 

 

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

 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de -4,60 dies, inferior al termini màxim de 

pagament legalment establert de conformitat amb la normativa de morositat.  

 

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

i Administracions Públiques.  

 

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

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix amb el període 

mitjà de pagament legalment previst. “ 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

Intervé el Sr. Jordi Calatrava, regidor d’Hisenda: 
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Si, si gràcies de nou, aquest cas com a dit la Sra. Alcaldessa donem compte dels informes de la 

intervenció i tresoreria municipal relatius al compliment de la Llei de mesures contra la 

morositat i el període mitja de pagament a proveïdors d’acord amb el Real Decret 635/2014 de 

data 30 de setembre de 2016. Quant a les mesures contra la morositat a data 30 de setembre de 

2016, hi ha 7 factures pendents de pagament per import total de 843,30 euros pel que fa a 

l’ajuntament, i respecte a l’organisme una factura per import total de 185,13 euros si no 

recordem malament l’anterior trimestre hi havia el mateix import a l’ajuntament. No recordo el 

de l’organisme i era per temes crec recordar de deutors amb l’ajuntament aquestes factures 

exacte. 

El període mig de pagament realitzat en aquest trimestre natural respecte a l’Ajuntament de la 

Garriga és de 26,28 dies i de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació és de 5,45 i el 

període mitja pendent pagament relatiu aquest trimestre natural respecte a l’Ajuntament de La 

Garriga és de 4,52 dies i respecte l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació és de 8,96 

dies. Quant el període mitja de pagament en base els càlculs que es fan per conèixer aquest 

període mitja de pagament que són bastant extensos presentar els següents resultats l’ajuntament 

te un període mitja de pagament  negatiu 2,74 dies i l’organisme d’un període de mitja de 

pagament també negatiu menys 4,46 dies. El període mitja de pagament a proveïdors global és 

menys 4,60 dies i es inferior al termini legalment establert de conformitat amb la normativa de 

morositat, en conclusió segons els càlculs detallats en l’expedient motiu d’aquest dictamen la 

corporació compleix tant amb la mesura de morositat, tant amb el període mitja de pagaments. 

Moltes gràcies.   

 

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

Res a dir. Estem d’acord. 

 

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

Res a dir .  

 

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

Res a dir .   

 

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

Res a dir . 
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Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Ens donem per assabentats . 

 

 

9. Donar compte del decret d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2016 , de 

modificació dels membres de la Junta de Govern Local. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria 

 

Es dóna compte del decret d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2016: 

 

«Vist que en data 30 de juny de 2016 es va dictar resolució d’alcaldia llur part resolutiva 

era del tenor literal següent: 

 

Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 31 de desembre 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. Jordi Calatrava i Adell  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sr. Xavier Bernaldo Cararach (SI-Solidaritat) els propers 4 mesos, de 

juliol de 2016 a octubre de 2016   

 

Segon.- Establir que al mes d’octubre de 2016, seran designats regidors amb veu 

i vot de forma successiva les persones següents: 

 

• Els següents 4 mesos, de novembre de 2016 a febrer 2017, la Sra. Carme 
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Pérez i Farrerons (ICV-EUiA-E) 

• Els següents 10 mesos de març  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 als designats, 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. 

 

Vist que en conseqüència a partir del mes de novembre de 2016, i durant els propers 4 

mesos, correspon al grup municipal d’ICV-EUiA-E assistir amb veu i vot a les sessions 

de la junta de govern de novembre de 2016 a febrer de 2017. 

 

Vist que la Sra. Carme Pérez Farrerons és l’única  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 
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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  : 

 

Primer.- Modificar la resolució d’alcaldia de data 30 de juny de 2016 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. Jordi Calatrava i Adell  

• Sr. Joan Esteban i Sans  

• Sra. Carme Pérez Farrerons (ICV-EUiA) els propers 4 mesos, de novembre 

de 2016 a febrer 2017 

 

Segon.- Establir que al mes de febrer de 2017, seran designats regidors amb veu i vot de 

forma successiva les persones següents: 

 

• Els següents 10 mesos de març  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 a la Sra. Carme Pérez Farrerons, 

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 
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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. 

 

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» 

 

El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Alcaldessa 

Com saben doncs en aquest cas ja ha passat un altre període i per tant pertoca 

renovar la persona doncs del grup municipal que no formen part de l’equip de 

Govern i en aquest moment fins ara ostentava la representació el Sr Bernaldo de 

Solidaritat i ara ja li pertocar entrar a la Sra. Farrerons i per tant es produeix 

aquest canvi de nomenament. Donem compte d’aquest Decret de canvi perquè a 

la Sra. Farrerons el propers 4 mesos serà la persona amb veu i vot, entenent que 

en aquest cas el PSC va repartir els mesos que li pertocaven ja que per motius 

laborals no podia assistir, va repartir-ho amb la resta de formacions. En aquest 

cas els propers 4 mesos de novembre fins el febrer del 2017 li correspondrà a la 

Sra. Farrerons formar part dels membres de la Junta de Govern Local. Això 

tampoc és vota es dóna compte, i si els hi sembla passaríem al següent punt de 

l’ordre del dia. 
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10. Adhesió al manifest institucional del 25 de novembre Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència envers les dones. 

 

ÀREA FUNCIONAL: Àrea d’Igualtat, Salut i Cooperació. 

 

ANTECEDENTS 

 

Vist que el 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere el 

juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe 

celebrat a Bogotà (Colòmbia). El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.  

 

Vist que a l’Ajuntament de la Garriga fa anys que organitzem activitats per conscienciar la 

ciutadania envers el que suposa una greu vulneració dels drets humans de les dones i de les 

nenes arreu del món. A més, organitzem activitats adreçades a la prevenció, l’atenció i la 

recuperació de les dones víctimes de violència masclista. 

 

Vist que fins a la data d’avui, han estat assassinades a Catalunya 5 dones, per això, cal seguir 

treballant, des de totes les instàncies i diferents administracions, i invertint esforços en la 

prevenció, en la detecció i en l’atenció de les víctimes de la violència de gènere. 

 

Vist l’informe de la treballadora social de data 10 de novembre de 2016 amb la conformitat de 

la regidora de  Polítiques d’Igualtat, Salut i Cooperació.  

 

Vist que la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis i 

l’Associació Catalana de Municipis, han elaborat un manifest, per declarar que les institucions i 

administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d’abordatge respectuós amb 

la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la 

vioència masclista fins eradicar-la definitivament, que literalment es transcriu: 

 

“ Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 

manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra 

ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.  
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Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de 

vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de 

reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.  

 

És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i 

dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de 

suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha 

parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi 

resposta han augmentat.  

 

Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i 

homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre 

homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement 

una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure 

la igualtat al món laboral.  

 

Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya 

volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en 

l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que 

allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les 

polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de 

les institucions públiques i la societat civil.  

 

També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una 

xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que 

es troben en situació de violència masclista. 

  

El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 

d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 

avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica. 
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Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències 

sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest 

sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències 

sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del 

sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona 

víctima de l’agressió. 

  

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep 

l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i 

control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu, 

amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i 

les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil 

cap a la violència masclista.  

 

Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les dones 

vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment històric, 

però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes 

les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències .  

 

Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència 

masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de 

Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.  

 

Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega 

la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de 

gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari 

que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem 

amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen 

per eradicar aquesta xacra social.  

 

Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 

d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la 

difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
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I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que 

afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.”  

  

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

 

ACORDS: 

 

Primer. Adhesió a la Declaració Institucional de 25 de novembre, Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència envers les dones. 

 

Segon. Donar compte del  present acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 

Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de 

Municipis. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’ Igualtat, Salut i Cooperació: 

Bona nit a tothom, be passarem directament a llegir el manifest, el que si que volem 

recordar és que en el que porten d’any a Catalunya han sigut assassinades cinc dones i 

ens refermem en les nostres intencions d’arribar a l’erradicació d’aquests fets.   

 

La Sra. Juliet Grau llegeix el manifest. 

 

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

Efectivament des de la CUP recolzarem qualsevol acció de lluita contra les violències 

masclistes. Tal com esmenta el manifest, cal seguir treballant activament des de les 

administracions, per la igualtat efectiva de dones i homes. Esperem que així sigui i que 

aquest equip de Govern doni un bon impuls a les polítiques d’igualtat: reforçant l’àrea 

de polítiques d’igualtat i treballant transversalment amb totes les àrees de l’Ajuntament. 

La violència masclista és un volcà sostingut pel magma patriarcal que permet la 

discriminació que pateixen les dones. Una discriminació que es perpetua en tots els 

àmbits de les nostres vides.  
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El manifest assenyala les violències sexuals: una de cada tres dones a la UE ha patit 

violència física i/o sexual en els darrers dotze mesos. Al llarg de la nostra vida, el 100% 

de les dones hem patit alguna agressió sexual. En el primer trimestre de l’any 2016, han 

causat 643 delictes registrats contra la llibertat i la indemnitat sexual a Catalunya segons 

dades oficials del Departament d’Interior. Amb aquestes dades està més que justificat 

que vivim en un sistema que vulnera i posa en risc la vida de les dones, els seus drets i 

llibertats.  

En aquest sentit considerem encertat parlar de les violències sexuals, ja que des dels 

poders públics s’elaboren mecanismes d’abordatge de les violències masclistes en 

l’àmbit de la parella (no menys importants) però que no es pot obviar que hi ha 

violències en tots els àmbits (família, laboral i comunitari) i en diverses formes (física, 

psicològica, sexual i econòmica). Gràcies 

 

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

Votarem a favor de l’adhesió. 

 

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

Votarem a favor de l’adhesió. 

  

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

Votarem a favor  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Estem d’acord 

 

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. 

 

 

11. Informes de l’alcaldia  

No hi ha assumptes per informar al ple. 
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12.  Mocions  

 

Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i PSC-CP,  per un poble lliure de 

violències masclistes. 

 

El feminisme és la idea radical de que les dones som persones. Angela Davis. 

 

María Zambrano escriu que l’acció de preguntar suposa l’aparició de la consciència, així la 

moció que proposem al Ple es presenta amb preguntes per sacsejar consciències: volem seguir 

envoltant d’un silenci còmplice les violències masclistes? El silenci davant les violències 

masclistes les normalitza? El silenci davant les violències masclistes fa que acabin formant part 

del nostre dia a dia? El silenci davant les violències masclistes permet que es repeteixin? El 

silenci davant les violències masclistes és complicitat? Aristòtil va dir que el silenci també és 

opinió de vegades. Trencar el silenci és el primer gest simbòlic que colpeja amb contundència 

la impunitat del masclisme a les nostres institucions, als nostres carrers, les nostres llars i les 

nostres relacions.  Molt abans del cop, de la violació o l’assassinat, tenim molt a fer. 

 

Hannah Arendt sentenciava que no hi ha pensaments perillosos, que el pensament és perillós. 

Perillós per la gent que no vol canvis, perillós per la gent que no li agrada que pensem, perillós 

per qui no li agrada que ens preguntem si això, que sempre ha estat així, ha de seguir així. La 

moció que proposem presenta mesures per assenyalar les violències masclistes, ens fa 

conscients de que hi són i ens permetrà anar esborrant-les de la nostra quotidianitat.  

 

Atès què:  

 

L’article 2 de la Declaració dels Drets Humans diu que tots els éssers humans som iguals, sense 

distinció per motius de sexe, de raça, color, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra 

naturalesa. 

 

Cada any continuen sent assassinades dones pel fet de ser dones: entre el 2010 i el 2015 van ser 

assassinades 681 dones a l’Estat espanyol dones en crims de violència masclista, l’any passat 

(2015) van ser assassinades 42 dones als Països Catalans i 109 dones en tot l’estat, 56 dones 
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de les quals dintre de la relació de parella1.  

 

Les dones assassinades són la part més visible d’una estructuració social patriarcal on la 

violència masclista continua sent, en gran part, un exercici avalat per les institucions socials. 

Ja sigui per omissió o per reproducció d’unes dinàmiques patriarcals. 

 

La violència masclista, en les seves diferents expressions, continua sent una realitat en l’àmbit 

laboral, en l’àmbit de la parella, en l’àmbit polític, en la publicitat, àmbit musical i en molts 

altres àmbits de la vida quotidiana.  

 

No serà possible assolir la llibertat plena de la societat si no l’assoleixen també les dones. 

 

Pensem que l’educació és la millor manera per prevenir i aturar la violència masclista i 

l’aposta de futur que pot capgirar el model patriarcal.  

 

Per tal de que el municipi de la Garriga prengui un compromís ferm en combatre les diferents 

expressions en violència masclista, els  Grups Municipals de la CUP i PSC de la Garriga 

proposa els següents ACORDS: 

 

PRIMER- Transversalitat. Actualitzar el Pla Local d’Igualtat de Gènere per poder desplegar-

ne les accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva de gènere i LGTBI 

en l’elaboració i aplicació de les polítiques municipals que es duguin a terme al consistori, 

atenent a l’empoderament de les dones i les desigualtats de gènere.  

 

SEGON- Tolerància 0 al masclisme. Expressar públicament el rebuig a les violències 

masclistes de manera constant i inequívoca visualitzant els feminicidis2 mitjançant l’acció 

simbòlica de col·locar a mig màstil la senyera de la façana de l’Ajuntament cada cop que als 

Països Catalans una dona sigui assassinada per motiu de gènere, sigui en el context d’una 

relació de parella o en qualsevol altre context d’exercici de violència patriarcal; i seguint la 

iniciativa d’Atarrabia-Villava, col·locant un panell informatiu a les entrades del municipi on 

s’expliciti “La Garriga no tolera les agressions sexistes”. 

                                                           
1 Dades extretes de la Directa i de feminicidios.net   
2S’entén per feminicidi l’assassinat d’una dona pel fet de ser dona. D’aquesta manera, es considera feminicidi quan 
una dona és víctima d’un crim i aquest crim s’ha comès per la seva condició femenina com a principal causa.   
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TERCER- Un àmbit públic de totes i tots. Formar l’equip d’Agents Cívics i el cos de Policia 

Municipal per la detecció als carrers de la Garriga de publicitat sexista o altres 

representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista. Per fer-ho, caldrà 

redactar un reglament municipal que expliciti els elements necessaris per evitar la publicitat i 

la propaganda amb continguts que facin referència a la cosificació3, la reproducció dels rols 

tòxics de gènere i la submissió de les dones en les seves diferents expressions. A més, es 

procurarà incentivar la paritat en els esdeveniments públics, informant a les entitats de la 

necessitat de la visualització de les dones en ponències, càrrecs corporatius i altres espais 

històricament masculinitzats.  

 

QUART- L’educació és l’opció més revolucionària a llarg termini. Implementar formacions 

específiques a alumnes en totes les etapes educatives, al corresponent professorat i a les entitats 

d’educació no formal i educació en el lleure per prevenir les relacions abusives, les desigualtats 

per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma permanent.  

 

INTERVENCIONS  

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

Doncs present aquesta moció per un poble lliure de violències masclistes agraïm que el 

partit socialista si hagi adherit, i be no farem tota l’exposició dels acords i cal dir a 

tothom que des de l’equip de Govern es va presentar una proposta, una esmena a tots els 

acords i els aniré senyalant perquè no els hem acceptat. 

María Zambrano escriu que l’acció de preguntar suposa l’aparició de la consciència, 

així la moció que proposem al Ple es presenta amb preguntes per sacsejar consciències: 

volem seguir envoltant d’un silenci còmplice les violències masclistes? El silenci davant 

les violències masclistes les normalitza? El silenci davant les violències masclistes fa 

que acabin formant part del nostre dia a dia? El silenci davant les violències masclistes 

permet que es repeteixin? El silenci davant les violències masclistes és complicitat? 

Aristòtil va dir que el silenci també és opinió de vegades. Trencar el silenci és el primer 

gest simbòlic que colpeja amb contundència la impunitat del masclisme a les nostres 

                                                           
3Entenem per cosificació la consideració d’una persona com a objecte, separant els seus atributs físics i la bellesa 
física de la resta de la personalitat i de l’existència de l’individu. Es considera cosificació sexual quan la es redueix 
els atributs d’una persona als plaers d’una altra. 
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institucions, als nostres carrers, les nostres llars i les nostres relacions.  Molt abans del 

cop, de la violació o l’assassinat, tenim molt a fer. 

Hannah Arendt sentenciava que no hi ha pensaments perillosos, que el pensament és 

perillós. Perillós per la gent que no vol canvis, perillós per la gent que no li agrada que 

pensem, perillós per qui no li agrada que ens preguntem si això, que sempre ha estat 

així, ha de seguir així. La moció que proposem presenta mesures per assenyalar les 

violències masclistes, ens fa conscients de que hi són i ens permetrà anar esborrant-les 

de la nostra quotidianitat. 

Així doncs em disposo a llegir els quatre acords que són accions que proposem a l’equip 

de Govern que dugui a terme per lluitar conta les violències masclistes. 

Primer acord Transversalitat. Actualitzar el Pla Local d’Igualtat de Gènere per poder 

desplegar-ne les accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva 

de gènere i LGTBI en l’elaboració i aplicació de les polítiques municipals que es duguin 

a terme al consistori, atenent a l’empoderament de les dones i les desigualtats de gènere. 

Cal apuntar en aquest primer acord que un pla local d’igualtat de gènere no es un pla 

d’igualtat intern que és el que es dóna suport actualment des de la Diputació de 

Barcelona. 

Segon acord- Tolerància 0 al masclisme. Expressar públicament el rebuig a les 

violències masclistes de manera constant i inequívoca visualitzant els feminicidis 

mitjançant l’acció simbòlica de col·locar a mig màstil la senyera de la façana de 

l’Ajuntament cada cop que als Països Catalans una dona sigui assassinada per motiu de 

gènere, sigui en el context d’una relació de parella o en qualsevol altre context 

d’exercici de violència patriarcal; i seguint la iniciativa d’Atarrabia-Villava, col·locant 

un panell informatiu a les entrades del municipi on s’expliciti “La Garriga no tolera les 

agressions sexistes”. 

Tercer acord- Un àmbit públic de totes i tots. Formar l’equip d’Agents Cívics i el cos de 

Policia Municipal per la detecció als carrers de la Garriga de publicitat sexista o altres 

representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista. Per fer-ho, caldrà 

redactar un reglament municipal que expliciti els elements necessaris per evitar la 

publicitat i la propaganda amb continguts que facin referència a la cosificació, la 

reproducció dels rols tòxics de gènere i la submissió de les dones en les seves diferents 

expressions. A més, es procurarà incentivar la paritat en els esdeveniments públics, 
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informant a les entitats de la necessitat de la visualització de les dones en ponències, 

càrrecs corporatius i altres espais històricament masculinitzats. 

Quart acord- L’educació és l’opció més revolucionària a llarg termini. Implementar 

formacions específiques a alumnes en totes les etapes educatives, al corresponent 

professorat i a les entitats d’educació no formal i educació en el lleure per prevenir les 

relacions abusives, les desigualtats per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma 

permanent. 

 
Intervé la Sra Juliet Grau, regidora d’ Igualtat, Salut i Cooperació: 

Primer de tot crec que és important recordar que ara mateix i en el punt anterior com 

Ajuntament de manera institucional ens hem adherit al manifest del dia internacional de 

l’eliminació de la violència envers  les dones, una  moció en què ens comprometen a 

cooperar per implantar un model d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, 

reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista 

fins a eradicar-la difinitivament, aquest és un ferm compromís d’aquest Ajuntament. 

Estic segura que ens hi trobem tots potser no tant en el com que ara argumentaré pel fa 

als acord d’aquesta moció. 

Primer. La transversalitat el pla d’igualtat de genera que tenim a l’actualitat es va fer 

amb ajut de la Diputació, es renovar periòdicament i la última renovació es de desembre 

del 2015 amb vigència fins el 2018, per tant podríem dir que el tenim actualitzat. 

Segon, tolerància zero. Des de el nostre grup demanem que s’elimini la referencia a la 

col·locació del cartell doncs entenem que volem un municipi que no toleri agressions de 

cap tipus no nomes les sexistes, considerem que tal i com està redactat aquest punt no 

podríem donar suport a aquesta moció. En l’àmbit públic de totes i tots estem d’acord, 

tot i que el redactat voldríem que eliminés la referencia als agents cívics i les 

indicacions d’informar a les entitats, però tot i això no seria un punt de discrepància. 

I en el punt quatre l’educació és l’opció més revolucionaria hi estem d’acord però 

creiem molt interesant que s’inclogui l’espai de treball de la C-17 ja que es un espai on 

directament s’actua sobre els joves que es una de las vessants que creiem que s’ha de 

començar a treballar ja des de ven petits i que va funcionar des de aquesta festa major 

passada on durant les festes es va tenir en compte la campanya lliure de sexisme que va 

funcionar molt bé. Amb aquestes propostes deixem a la seva consideració per si les 

volen recollir en el redactat de la moció i així podem donar-hi un ple suport.   
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Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona tarda, nosaltres des de el grup d’Acord i Esquerra hem decidit abstenir-nos en la 

votació d’aquesta moció, jo els faig una breu reflexió. Vostès indiquen en la introducció 

de la moció que cal sacsejar consciències i que cal trencar silencis que envolten la 

violència masclista i en això i estem totalment d’acord. A més a més relacionen una 

sèrie d’anunciats dels acords que també compartim perquè entenem que cal 

transversalitat a l’hora d’implementar les polítiques municipals d’igualtat, hem de 

treballar amb tolerància zero amb la violència masclista i entenem que l’educació es 

realment l’eina que ens ha d’ajudar a prevenir i aturar la violència masclista tot això ho 

compartim plenament. 

Però ens assembla que algú en la realitat del municipi podria interpretar que no s’està 

fent res i en això no hi estem d’acord i és precisament per això perquè entem que si que 

s’està treballant sempre es pot fer més i millorar. És evident, si que s’està treballant i és 

per això que juntament amb les nostre socis de Govern ens vam preparar un text refós 

dels diferents acords que buscava donar continuïtat i força en la feina que ja s’està fent i 

sobretot donar aquest esperit de transversalitat i de treball comú en la feina que ja s’està 

fent.  

A nosaltres ens fa l’efecte que treballar des de la transversalitat és la manera de com 

s’ha de desenvolupar un pla d’igualtat i enteníem que hauríem de poder trobar un espai 

de debat que on es puguin plantejar les diferents accions. L’actualització de les 

actuacions del pla d’igualtat  a la Garriga i saber crear la dinàmica adequada perquè 

totes les forces polítiques del consistori no nomes l’equip de Govern, puguem participar 

del coneixement i del debat d’aquest pla d’igualtat per incorporar doncs totes aquelles 

accions que podem considerar de consens. 

En l’acord segon proposen una sèrie d’accions de visualització del rebuig a les 

violències masclistes, nosaltres creiem que aquestes accions poden ser diverses. En 

proposen algunes i nosaltres en la nostra proposta de redacció d’aquest acord en 

proposàvem d’altres. Ens fa l’efecte que es prou seriós establir d’una manera 

consensuada i prou debatuda un model de com volem que la Garriga manifesti o 

expressi públicament el rebuig a les violències masclistes per això demanàvem aquest 

text en aquest acord. 

I en l’acord tercer i quart demanen formació que ja hem dit que compartíem que era 

l’eina clau l’educació, demanen formació per la policia, pels agents cívics, per les 
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entitats i els centres escolars ja  hi estem d’acord. De fet creiem que és justament en el 

marc d’aquest pla d’igualtat on s’han de poder analitzar les accions que s’estan fent com 

es poden millorar, com es poden incrementar si es el que pertoca a cada cas i també 

entenem que és en el marc de difusió i implantació del pal d’igualtat en què podem 

treballar amb les entitats o amb tots aquells col·lectius que considerem necessari. 

Bé res més és  per això que ens hauria agradat que haguessin contemplat la proposta de 

text refós dels acords que els van presentar perquè això ens hagués permès donar un vot 

favorable i hauria enfortit encara més la feina que ja estem fent que entenem que 

haurem de fer tots plegats, res més. Gràcies.     

 

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

Tot i no compartir el 100% dels acords que feu en aquesta moció la discrepància no és 

tant gran com no votar en contra. Tanmateix m’agradaria dir-vos que allò en que potser 

discrepem i que jo creiem que és susceptible de millora, en un acord dieu que la senyera 

hauria d’ondejar a mig pal en cas de feminicidi, la paraula vostès entenen com països 

catalans jo crec que posar-li fronteres, límits territorials a una cosa que és detestable 

sigui a Salt, Santander o Madrid és una mica injust. Sembla com si haguessin dues 

categories i ens recordéssim nomes d’unes víctimes quan totes dona igual a quina part 

del mon sigui és summament menyspreable.  

Després parlen de si la policia local ha d’estar pels carrers de la Garriga detectant 

anuncis sexistes, jo no crec que això sigui el que ha de fer la policia local, te altres coses 

a fer que també són importants. Potser els agents cívics si que ho podrien fer però tant 

mateix com diuen que elaboraran un reglament jo crec que és allà en aquest reglament 

un espai obert on per cadascú de nosaltres digui la nostra és com hauria de ser. No m’ho 

prenc com una cosa molt tancada que deixa a la policia local, no jo si això tires 

endavant en aquella reunió doncs ja diria que la policia local evidentment no crec que 

hagi de fer això. I després un petit incís també alerta que no siguem redundants en 

demanar segons quines coses perquè després jo tinc la sensació que la cosa no tira.  

Vam presentar aquella moció a principis d’any de buscar una mena de protocol de 

defensa del col·lectiu LGTBI,  a les escoles hi havia un punt que va quedar redactat que 

ho llegeixo literal que deia des de l’àrea d’igualtat es tenia que 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 el partits polítics des de 
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l’ajuntament amb l’objectiu de redactar i posar en funcionament el protocol d’actuació 

davant els casos d’assetjament d’infància i adolescents objecte d’aquesta moció. Una 

cosa semblant es el que vostès proposen i clar és que això no s’ha fet i es de gener. Hi 

ha una moció aprovada i això no s’ha fet i tinc la sensació i això es una mica d’estirada 

d’orelles a l’equip de Govern de que aprovem mocions i aquelles que no són, no li 

donen vostès el rang d’importància que haurien de donar-li doncs cauen en l’oblit. Una 

moció que els instava a vostès a donar compte de l’estat d’execució de les mocions 

aprovades i això es va aprovar per plenari i no en tenim noticies i a mi em dona pena tot 

això. Si aprovem mocions i després no podem veure el seu seguiment doncs que estem 

fent. I el que us deia votarem a favor malgrat la discrepància que són petits matisos 

perquè crec que la moció és per una bona causa i no podem ni abstenir-nos ni negar-nos. 

Gràcies. 

 

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

Abans de tot deixeu-me que agraeixi als companys de la CUP per deixar-nos adherir a 

la presentació de la moció. També  dir que no volia intervenir bàsicament perquè l’han 

treballat els companys de la CUP i s’ha d’agrair i també perquè crec que la Sra. Dachs 

en la seva intervenció ho ha deixat ben clar i després d’escoltar les intervencions que 

han fet la resta de grups polítics encara ho tinc més clar. El Sr. Guillén  ara parlar de 

redundància i és veritat som redundants perquè s’han aprovat mocions que parlen de 

treballar un pla d’igualtat i ara des de l’equip de Govern en aquest cas els companys 

d’ACORD ens diuen que s’hauria de convocar a tots els partits polítics per parlar i 

treballar aquest Pla d’Igualtat que entenem que s’ha aprovat en aquest plenari i no se’ns 

a convocat amb la qual cosa amb tota l’estima,  “haceroslo mirar directament”.  

No ens heu convocat i ens demaneu que potser és en aquest fòrum que hem de treballar, 

estem d’acord però no se’ns a convocat i no s’ha fet ara. L’Àngel feia referencia a una 

moció del gener però jo puc parlar d’altres mocions que s’han aprovat de fa anys que 

parlaven del pla d’Igualtat de gènere i de la convocatòria dels partits polítics i no se’ns a 

convocat. És veritat que s’hauria de treballar en aquest sentit però si no se’ns convoca 

ho haurem de demanar. Sabeu que jo no sóc partidari de celebrar el dia Internacional 

de.., perquè entenc sobretot que en temes, en xacres com aquestes haurien de ser el 365 

dies de l’any, el dia Internacional contra la violència vers les dones i ho entenc així. 

Però aquesta moció no parla del dia Internacional, parla d’accions concretes, demanem 
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que es desenvolupi des de l’Ajuntament de la Garriga i és cert que hi ha coses que 

s’estan fent però és que les mocions serveixen per demanar les coses que no s’estan fent 

i anar un pas més enllà. És el que demanem que es faci un pas més enllà, demanem una 

altra cosa, és que vostès ho vulguin aprovar hi arribem a un consens si no es vol aprovar 

això si que depèn que s’aprovi.  

Nosaltres tenim tot el dret de demanar-ho, llavors dit això, si faig cas a les paraules dels 

companys d’ACORD o a les  paraules dels companys de Convergència o del Partir 

Demòcrata de Catalunya, haurien de fer referència a què ja hi ha coses que s’estan fent 

o que ja s’han començat a fer, però demanem anar un pas més enllà amb la moció 

anterior,  amb el manifest també es demana anar un pas més enllà i aquí no hi ha 

problema tots ho hem aprovat per unanimitat. No entenc exactament quin problema hi 

ha, jo estic d’acord que es treballin aquests aspectes en una reunió del Pla d’Igualtat de 

gènere però s’ha de treballar i acabo, això si quan vostès tinguin la paraula i també 

s’estenguin també demanaré l’hora.    

 

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

Bé  jo estic d’acord amb gairebé tot el que ha dit El Sr. Valiente, per tant votarem a 

favor aquesta moció, em sembla molt bé i nomes això segurament si haguessin pogut 

participar abans aquesta moció ara ja no tindria sentit per tant votarem a favor. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Si nosaltres votarem a favor totalment d’acord i nomes dir-li a la Cup que no nomes 

estem en contra de les violència masclistes als Països Catalans si no res més. 

 

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

Hi ha comentaris que m’aterren però vaja, primer i en la línia que diu l’Àlex no venim a 

fer mocions per celebrar la feina que fan, que han fet i molta, venim a fer propostes per 

això som l’oposició, a fer política i anar més enllà del que es fa. Quedar-nos amb el que 

es fa ens sembla pobre diguem-ne per tant és en aquesta línia la moció. Aniré repassant 

punt per punt els acords per llegir quina és la proposta que van fer perquè quedi clar 

perquè no l’acceptem, perquè hi ha coses que han dit que no quadra amb el que ens van 

passar d’acord?. 

En el primer punt no volien que parléssim del Pla d’Igualtat si no que ens 
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comprometéssim i donéssim suport al que ja s’està fent però repeteixo el que s’està 

elaborant actualment amb el suport tècnic és el Pla d’Igualtat intern no parlaven 

d’aquest, sinó de l’extern que si, que segons la regidora està actualitzadíssim però no 

està actualitzat com un Pla d’Igualtat requereix que és fent una diagnosi prèvia i després 

un pla d’acció participat amb un Ple i totes les àrees del Municipi i totes les regidories 

que conformem l’Ajuntament. Com la Sra. Marrodán deia aquest espai de debat 

justament és això el que demanem, que si s’actualitza un Pla d’Igualtat no es fa des de 

un despatx una tècnica que actualitza accions, s’ha de fer de manera participada i això 

no s’ha fet. Sinó que li passin el document complert amb la diagnosi de general del 

municipi i el pla d’acció participat amb metodologia de focus de grups, amb entrevistes 

com es fan tots els plans d’igualtat amb suport de la Diputació.  

Això es el que demanem, si per garantir que realment es duguin a terme accions no 

només des de polítiques d’igualtat, sinó  des de totes les àrees de l’Ajuntament que així 

es com s’ha de treballar per garantir un impacte de canvi real. Es contradiuen quan 

volen un espai de debat però després diuen que tenen un Pla actualitzat però en realitat 

diguem que des de un despatx no es pot actualitzar un Pla d’Igualtat s’ha de fer amb 

participació d’entitats, del poble, s’ha de fer amb diferents regidories és en aquesta línia 

per tant en el fons estan d’acord, no ho entenc perquè no l’accepten. 

Ens demanaven que en cada cas, en cada assassinat ja és valoraria quina acció 

institucional es duria a terme, si una declaració institucional, si un minut de silenci, si 

una senyera a mig pal, nosaltres demanaven determinar una manera única perquè 

tampoc creiem que hi hagi morts de primera, morts de segona i ens importen les morts, 

els assassinats de qualsevol lloc del món d’acord només faltaria, sí diem Països Catalans 

perquè és el país que ens representa i evidentment home si volen tenir algú buscant 

dades de tot el món quant hi ha un assassinat deixin-la a mig pal perquè és diàriament, 

cada tres segons. Podem delimitar-ho però no a nivell teòric, ni de presa de consciencia 

simplement vivint a la Garriga i no a Kuala Lumpur d’acord, però ens importa qualsevol 

assassinat evidentment per això som feministes. No manipulin el que es diu perquè es 

lleig.  

Per tant si pensaven clar que estem en contra de totes les agressions, però aquí parlem 

de sexisme és imprescindible el primer que som, som homes i dones i que atemptin 

contra la nostra vida per dones és greu per tant clar que direm agressions sexistes en el 

cartell que reivindiquem però evidentment això no nega que vulguem que altres 
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agressions ens semblin estupendes. Per tant el mantenim, en el seu cas deien això de dir 

que en cada cas es farà el que es valori es com dir que no es farà res al nostre entendre. 

Tercer volien eliminar però al final no feia falta la formació d’agents cívics o el cos de 

la policia i el que deien és que seguir amb el compromís que ja s’està fent del protocol 

d’actuació de detecció de la violència. Sabem que s’està fent un protocol d’atenció a les 

violències masclistes, sabem qui en forma part, que ho fa el Safareig amb el suport de la 

Diputació, ho sabem, però anàvem més enllà parlàvem del sexisme que es pot esdevenir 

al carrer i pensant que si els agents cívics, si tenien aquesta formació, que s’ha fet a 

molts ajuntaments, ja que hi ha bones practiques que ho determinen, doncs aquestes 

persones que van pel carrer i que poden trobar-se amb elements sexistes doncs està be 

que estiguin formades en la línia de la transversalitat que tothom tingui consciencia 

feminista. 

I quart canviàveu nosaltres dèiem implementar formacions especifiques i vosaltres o 

canviàveu oferir assessorament i formació, si clar hem d’oferir però també hem 

d’alguna manera treballar molt perquè els centres educatius i espais formatius vulguin 

programar accions d’aquest tipus i no a voluntat dels centres educatius o de les entitat. 

Tenim consells municipals d’educació on es pot recordar, un espai de debat educatiu on 

es pot recordar, creiem que hem treballar perquè realment tots els centres ho programin 

i que el C17 ho treballi perfecte, però aquesta moció no es dedicava al que s’estava fent 

perquè sabem que l’escola Puiggraciós ho fa, el Vil· la Romana ho fa, la regidora 

d’educació estarà amb mi que és de les poques del seu centre que demana aquest taller 

cada any des de fa anys, fantàstic però no venim a fer una relació del que es fa sinó a 

demanar més implicació era en aquesta línia. Gràcies, i a partir d’aquí votin el que els hi 

sembli. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Be breument evidentment que votaren el que ens sembla perquè som lliures nomes 

faltaria. En manifestaré en el posicionament del nostre grup perquè no l’hem manifestat, 

nosaltres veníem amb la voluntat de votar favorablement aquesta moció, teníem ganes 

de donar suport aquesta moció al igual que com institució i com equip de Govern hem 

presentat a l’ordre del dia l’adhesió al manifests institucional contra la violència envers 

les dones. Per tant enteníem que adherir-nos i presentant aquesta manifestació 

institucional que val a dir s’ha treballat conjuntament des de les entitats, des de la 
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Generalitat mitjançant l’Institut Català de les Dones, des de les quatre Diputacions de 

Catalunya i des de les dues entitats municipalistes tant l’ACM, com la Federació de 

Municipis de Catalunya enteníem que aquesta adhesió doncs ja es posa de manifest 

quina és la voluntat i quina es la línia de treball que ha de dur a terme l’Ajuntament de 

la Garriga envers la eradicació de la violència contra les dones.  

Són unes polítiques en les que hi estem del tot compromesos i com vostès saben doncs i 

també a petició d’una moció i per tant amb un treball de consens i conjunt en aquell cas 

i no el que ha estat avui amb aquesta moció que en aquests moments estem debatent, 

doncs vàrem ser capaços de definir-nos com a acusació popular en el cas d’un assassinat 

que va partir una dona a mans de la seva parella aquí a la Garriga per tant quan les coses 

es treballen conjuntament, en positiu, des de el consens tiren endavant, avancen i 

obtenen els seus fruits. En aquest hi ha hagut aquesta voluntat de buscar, de cercar, de 

trobar aquest consens, aquest treball conjunt per tal que tots ens sentíssim còmodes amb 

l’exposició dels acords d’aquesta moció. Em fa l’efecte que no era del tot desencertat 

doncs les propostes que es feien per part de l’Equip de Govern sobretot en casos 

concrets, que no ens sentíem representats i que enteníem que no podia ser això com 

s’han de fer les polítiques envers la violència contra les dones. Es proposava deixar de 

banda la proposta del cartell a l’entrada del Municipi, en la resta de punts més enllà de 

que podíem estar o no podíem estar d’acord nosaltres ens sentíem prou còmodes per 

poder-los tirar endavant malgrat que els hauria agradat poder matissar, canviar i 

consensuar aquest redactat però pel que fa al tema del cartell nosaltres si que no 

contemplem aquest tipus d’accions per dur a terme aquestes campanyes d’eradicació. 

Tampoc estem a favor de cap de tipus de violència, perquè tampoc estem d’acord amb 

el mobbing escolar, del mobbing i del maltractament que pateixen persones grans i que 

pateixen també arreu del nostre país, perquè no estem d’acord amb cap tipus de 

violència envers cap tipus de col·lectiu. Creiem que un cartell que només explicita que 

La Garriga és un Municipi contrari a la violència envers les dones o contra la violència 

sexista doncs no creiem que sigui una acció que s’hagi de dur a terme en el nostre 

Municipi. Sincerament m’ha sobtat aquest enrocament, aquesta unilateralitat, aquest poc 

consens i aquestes poques ganes de treball conjunt a l’hora d’acceptar el redactat que 

s’ha treballat des de l’equip de Govern,  i per tant nosaltres no ens sentim còmodes amb 

aquesta rigidesa a l’hora de no poder votar aquesta moció, en aquest sentit manifesto el 

vot contrari del nostre grup. 
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Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’ Igualtat, Salut i Cooperació: 

Un aclariment al Sr Guillén  sobre el tema de la moció que es va aprovar al gener, com 

vostè haurà comprovat la Sra. Dachs no hi ha fet referencia i suposo que és perquè s’ha 

demanat el seu ajut, igual que s’ha demanat l’ajut a un exmembre d’aquí del plenari del 

PSC perquè ens era impossible poder parlar amb l’observatori LGTBI, ni per e-mail, ni 

pels telèfons que se’ns havien donat, ni pels telèfons que sortien per internet i no ens ha 

estat possible fins aquest mes d’octubre. Ara ja vam poder parlar, i al pressupost veuran 

un canvi on surt el nom del conveni, no hi ha import perquè encara no el sabem, perquè 

encara no han contestat la nostra proposta d’actuacions, que ens costaria fer el conveni 

amb ells, i li diré que sense anar més lluny ja hi ha proposta amb ensenyament perquè 

ara ja tenim resposta de l’observatori LGTBI.  

Al primer Consell Escolar de l’any que ve ja hi ha com a punt de l’ordre del dia aquest 

tema, però quan les coses no depenen nomes de l’Ajuntament dels seus tècnics i dels 

regidors ja que hi ha terceres persones implicades, de vegades no es pot fer en el termini 

que s’exigeixen les mocions i això és una cosa que mai tenim previst i el tema que es 

deia de no deixar tant clares les intencions de com es podrien reivindicar els fets 

d’agressions a les dones, es tant fàcil com que el nostre poble és molt actiu. Nosaltres 

com equip polític podem tenir unes voluntats i unes intensions, però hi ha moltes 

entitats que en un moment donat volen participar d’unes reivindicacions, si ho 

reglamentem tant estrictament com semblava potser no hi ha manera de fer entrar en 

alguns moments aquestes entitats, per tant si deixem un ventall una miqueta obert 

podem reivindicar diverses formes de fer les coses.                    

 

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

Recordar que l’acusació particular es va fer a demanda de la CUP, no ho ha dit en 

públic i això es important i no es veritat que nomes s’elimini el posar un cartell, pot 

haver un cartell de que som un municipi per la Independència però no d’agressions 

sexistes vaja, vull dir que es criteri polític no ho amaguin sota el totes les agressions per 

tant no volen tenir aquest i ja està. Em volen deixar parlar? Ho trobo molt mal educat 

que cada cop que parlem faci rèplica quan no us toca, nosaltres escoltem molt 

educadament jo diria no? No elimineu nomes el cartell, no doneu peu a fer un Pla 

d’Igualtat a actualitzar-lo, si en torna a dir que ja està fet en quedo sorpresa, perquè 
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vostès no han fet un Pla d’Igualtat com la metodologia requereix. 

 

Intervé la Sra. Juliet Grau, regidora d’ Igualtat, Salut i Cooperació: 

Sra. Dachs és el seu criteri, està fet, està aprovat per vostè, votat el desembre de l’any 

passat i podia haver fet esmenes en aquell moment i no les va fer, per tant està revisat 

pel mateixos polítics que avui estem aquí. 

 

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

És que clar es pot tallar la intervenció d’algú? Si és el seu grup polític sí val, no he vist 

mai aquest Pla actualitzat i no està fet amb la metodologia corresponent, he de defensar 

el meu, jo penso que s’han de fer polítiques d’Igualtat amb tota la metodologia que 

exigeix perquè no parlem d’una tonteria, parlem d’una cosa imprescindible. Eliminen 

varis punts no diguin que només el del cartell, a partir d’aquí si això consideren que no 

es tenir consens quant dinamiten el que proposem no se qui és que no té consens 

diguem-ne. I fins aquí la meva intervenció. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Sra. Dachs li hem dit que malgrat no estar d’acord amb tot el redactat el podíem 

acceptar sempre i quan traguessin i retiressin el tema del cartell i no ho han volgut fer 

per tant no han volgut rectificar ni una coma de la seva moció. Ho entenc i ho respecto 

perquè òbviament és un posicionament polític el voler o no aquest tipus de senyalització 

a l’entrada del municipi, però no digui que vostè han estat buscant el consens i la 

flexibilitat en aquesta moció perquè no han estat ni amb les propostes que els hi hem 

presentat nosaltres ni les que han proposat ACORD. Per tant ja dic respectant que la 

moció te un criteri i l’ha redactat el seu grup entenem que vostès volen mantenir aquest 

redactat i per tant procedirem a la votació amb aquest redactat tothom ha dit el seu 

posicionament, ha pogut dir la seva, te clar el seu sentit de vot i per tant crec que no cal 

seguir debatent per arribar al mateix lloc. Els proposaria tancar ja aquí el debat de la 

moció i proposar la votació. Però abans el Sr Guillén  abans m’havia demanat la 

paraula. 

 

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

Per al· lusions al que ha comentat la Sra. Grau jo li agraeixo la noticia que m’acaba de 
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donar, primera noticia des de el gener, si fessin cas aquella moció que parlava de 

seguiment de mocions, potser d’això que és veritat que una moció s’aprova el gener i al 

febrer no es pot practicar però es que no tenia cap noticia d’aquesta dificultat fins avui 

23 de novembre. Em queixo que això ho podíem haver sabut al març, a l’abril, al maig i 

es el que han de fer donar compte, donar informació: escolta Àngel això no es pot fer de 

moment, tal val doncs estic assabentat, però el 23 de novembre allò que es va aprovar el 

30 de gener.  

 

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

No perquè les esmenes que van presentar són molt diferents a dir només treguin lo del 

cartell. Això no eren les esmenes si em diuen tregui lo del cartell, escolti trèiem lo del 

cartell, sap que vull dir, però les esmenes que vostès feien eren absolutes a tots els 

acords, si ara canvia traient el cartell si s’aprova la moció. M’entenc la resta queda 

igual. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Si treuen lo del cartell nosaltres no votarem en contra i per tant s’aprovarà la moció  

 

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

D’acord, però respectaran els acords per tant, tal com estaven. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Els acords es respectaran tant com ens sigui possible aplicar-los perquè repeteixo vull 

dir en aquest sentit tenim un Pla d’Igualtat que estarà més be o malament però hi és, per 

tant cal seguir-lo actualitzant. Si vol vostè, avui ens a donat una lliçó magistral en 

aquest àmbit i per tant doncs entenen que vostè es experta en aquest tema li demanarem 

el seu suport per tal de que ens ajudi a treballar, que es llegeixi aquest Pla d’Igualtat que 

està vigent, aprovat en el plenari del mes de desembre del 2015 com diu la Sra Grau i 

per tant en aquest sentit revisarem el que tenim entre mans, treballem-ho i tirem 

endavant. Vull dir clar que hi ha aquesta proposta de treball, que nosaltres no volem 

quedar-nos no nomes en el que fem, però em fa l’efecte que ni el nostre grup polític, ni 

el nostre soci de Govern ha dit que en tinguem prou amb les mesures que estem duent a 

terme ara. 
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Cap dels dos hem dit això, el que passa és que no tenim perquè compartir el 100% del 

redactat de la seva moció, dit això entenem que volem més i tots volem més en aquest 

sentit i em fa l’efecte que el que hem de buscar precisament i el que buscaven amb 

aquestes propostes si les haguéssim pogut debatre, o ens haguéssim pogut trobar en 

persona per parlar-ne més enllà de rebre e-mails i contestar per mail, no acceptem cap 

de les vostres esmenes que es la resposta que vàrem tenir. Vàrem entendre que de cap 

manera volien parlar d’aquest tema perquè la seva resposta per correu electrònic va dir 

hem parlat també amb el PSC que és el grup que ens acompanya en la presentació 

d’aquesta moció i no acceptem cap de les esmenes de l’equip de Govern.  

Enteníem que en aquest sentit ni consens ni treball conjunt perquè no sens va acceptar 

absolutament res, també podíem haver fet l’exercici de dir-nos acceptem això però 

només això en aquest cas i repeteixo per mirar endavant farem que aquesta moció 

s’aprovi, tiri endavant i per tant ens comprometem a avançar en les polítiques contra la 

violència sexista en el nostre municipi perquè aquest compromís el tenim clar i 

inequívoc des de l’equip de Govern, però clar vostè ens ha dit que no modificaven res i 

tampoc treien lo del cartell, llavors si vostè en diu que treuen lo del cartell nosaltres 

canviem el sentit del vot. 

 

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

Un dia abans del Ple també es complex buscar un espai de debat, també que ho conegui 

tothom i era ahir que vàrem rebrà les esmenes. Segons recordo el que van fer es treure 

tot el que havien proposat per reconèixer, però com que vostè cada vegada que ho diu 

no se’n recorda d’això, jo recordo simplement es quedava el redactat en posar en valor 

el que ja es fa, escolti’m doncs clar que ho acceptem això, evidentment si és nomes el 

cartell, aprovarem la moció perquè som acèrrims defensors de les polítiques d’Igualtat i 

no serà per un cartell però la resta no, per tant canvieu les vostres esmenes, acceptant les 

nostres. 

 

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

Nomes acceptarem si es convoca abans de finalitzar el 2016 la comissió política que 

treballi això del Pla d’Igualtat i les accions que s’han de dur a terme tal com ho acaba de 

dir la regidora Neus Marrodán, de convocar per parlar-ne políticament llavors si es 

convoca nosaltres no tenim cap problema. 
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Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Bé si tenen temps amb el tema dels pressupostos i tot doncs llavors cap problema. Si no 

volen que ho deixem pel gener, ho convoquem, perfecte perquè a vegades tenen 

dificultats pels horaris per poder venir a les reunions, per això ho dic perquè després no 

convoquem reunions i no puguin assistir. Es bo que ho diguem perquè si la reunió es 

convoca i venen la reunió es farà, el que no farem es convocar la reunió perquè després 

no s’hi pugui assistir. En aquest sentit convocarem reunió a les vuit del vespre però 

vostè es compromet a venir, no tinc cap problema de convocar-ho a les vuit del vespre i 

fer-ho abans de desembre i per tant aquesta mateixa setmana o la setmana vinent farem 

aquesta convocatòria tenint en compte que el mes de desembre té els dies que te i d’això 

també han de ser conscients. Cal saber si estaran disponibles o no la setmana del pont 

per tant ho dic per no anar perdent setmanes del mes de desembre, si és així ho farem, 

convocarem aquesta comissió. Agafem la part positiva d’aquest debat que la voluntat de 

tirar endavant aquestes polítiques actives per part del plenari de la Garriga envers la 

eradicació de la violència sexista i en aquest sentit i per tal de buscar  el consens des de 

la CUP i el PSC acceptarien de modificar el redactat de la moció i retirar el punt on 

parlar concretament de penjar aquests cartells a l’entrada del nostre municipi deixant la 

resta del redactat de la manera que estava originàriament i per tant nosaltres com a grup 

canviaríem el nostre sentit del vot i en comptes de votar  en contra votaríem abstenció. 

 

La moció queda redactada en la forma següent: 

 

«Moció que presenten els grups municipals de la CUP-PA i PSC-CP,  per un poble lliure de 

violències masclistes. 

 

El feminisme és la idea radical de que les dones som persones. Angela Davis. 

María Zambrano escriu que l’acció de preguntar suposa l’aparició de la consciència, així la 

moció que proposem al Ple es presenta amb preguntes per sacsejar consciències: volem seguir 

envoltant d’un silenci còmplice les violències masclistes? El silenci davant les violències 

masclistes les normalitza? El silenci davant les violències masclistes fa que acabin formant part 

del nostre dia a dia? El silenci davant les violències masclistes permet que es repeteixin? El 

silenci davant les violències masclistes és complicitat? Aristòtil va dir que el silenci també és 
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opinió de vegades. Trencar el silenci és el primer gest simbòlic que colpeja amb contundència la 

impunitat del masclisme a les nostres institucions, als nostres carrers, les nostres llars i les 

nostres relacions.  Molt abans del cop, de la violació o l’assassinat, tenim molt a fer. 

 

Hannah Arendt sentenciava que no hi ha pensaments perillosos, que el pensament és perillós. 

Perillós per la gent que no vol canvis, perillós per la gent que no li agrada que pensem, perillós 

per qui no li agrada que ens preguntem si això, que sempre ha estat així, ha de seguir així. La 

moció que proposem presenta mesures per assenyalar les violències masclistes, ens fa 

conscients de que hi són i ens permetrà anar esborrant-les de la nostra quotidianitat.  

 

Atès què:  

 

L’article 2 de la Declaració dels Drets Humans diu que tots els éssers humans som iguals, sense 

distinció per motius de sexe, de raça, color, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra 

naturalesa. 

 

Cada any continuen sent assassinades dones pel fet de ser dones: entre el 2010 i el 2015 van ser 

assassinades 681 dones a l’Estat espanyol dones en crims de violència masclista, l’any passat 

(2015) van ser assassinades 42 dones als Països Catalans i 109 dones en tot l’estat, 56 dones de 

les quals dintre de la relació de parella4.  

 

Les dones assassinades són la part més visible d’una estructuració social patriarcal on la 

violència masclista continua sent, en gran part, un exercici avalat per les institucions socials. Ja 

sigui per omissió o per reproducció d’unes dinàmiques patriarcals. 

 

La violència masclista, en les seves diferents expressions, continua sent una realitat en l’àmbit 

laboral, en l’àmbit de la parella, en l’àmbit polític, en la publicitat, àmbit musical i en molts 

altres àmbits de la vida quotidiana.  

 

No serà possible assolir la llibertat plena de la societat si no l’assoleixen també les dones. 

 

Pensem que l’educació és la millor manera per prevenir i aturar la violència masclista i l’aposta 

                                                           
4 Dades extretes de la Directa i de feminicidios.net   
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de futur que pot capgirar el model patriarcal.  

 

Per tal de que el municipi de la Garriga prengui un compromís ferm en combatre les diferents 

expressions en violència masclista, els  Grups Municipals de la CUP i PSC de la Garriga 

proposa els següents ACORDS: 

 

PRIMER- Transversalitat. Actualitzar el Pla Local d’Igualtat de Gènere per poder desplegar-

ne les accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva de gènere i LGTBI 

en l’elaboració i aplicació de les polítiques municipals que es duguin a terme al consistori, 

atenent a l’empoderament de les dones i les desigualtats de gènere.  

 

SEGON- Tolerància 0 al masclisme. Expressar públicament el rebuig a les violències 

masclistes de manera constant i inequívoca visualitzant els feminicidis5 mitjançant l’acció 

simbòlica de col·locar a mig màstil la senyera de la façana de l’Ajuntament cada cop que als 

Països Catalans una dona sigui assassinada per motiu de gènere, sigui en el context d’una 

relació de parella o en qualsevol altre context d’exercici de violència patriarcal. 

 

TERCER- Un àmbit públic de totes i tots. Formar l’equip d’Agents Cívics i el cos de Policia 

Municipal per la detecció als carrers de la Garriga de publicitat sexista o altres representacions 

que normalitzin i reprodueixin la violència masclista. Per fer-ho, caldrà redactar un reglament 

municipal que expliciti els elements necessaris per evitar la publicitat i la propaganda amb 

continguts que facin referència a la cosificació6, la reproducció dels rols tòxics de gènere i la 

submissió de les dones en les seves diferents expressions. A més, es procurarà incentivar la 

paritat en els esdeveniments públics, informant a les entitats de la necessitat de la visualització 

de les dones en ponències, càrrecs corporatius i altres espais històricament masculinitzats.  

 

QUART- L’educació és l’opció més revolucionària a llarg termini. Implementar formacions 

específiques a alumnes en totes les etapes educatives, al corresponent professorat i a les entitats 

d’educació no formal i educació en el lleure per prevenir les relacions abusives, les desigualtats 

per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma permanent. » 

                                                           
5S’entén per feminicidi l’assassinat d’una dona pel fet de ser dona. D’aquesta manera, es considera feminicidi quan 
una dona és víctima d’un crim i aquest crim s’ha comès per la seva condició femenina com a principal causa.   
6Entenem per cosificació la consideració d’una persona com a objecte, separant els seus atributs físics i la bellesa 
física de la resta de la personalitat i de l’existència de l’individu. Es considera cosificació sexual quan la es redueix 
els atributs d’una persona als plaers d’una altra. 
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El Ple de l’Ajuntament per  6 vots a favor  ( 2 C.U.P-PA, 1 C’s, 1 SI-Solidaritat, 1PSC-CP i 1 

ICV-EUiA-E ),  i 11 abstencions (7 CiU, 4 Acord ERC-AM) dels 17 membres assistents,  essent 

17 els de dret i de fet de la corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals  de Ciutadans (C's) i Acord+ERC-AM, per lluitar 

contra el malbaratament d'aliments a la Garriga. 

 

Segons dades de l'Agència Catalana de Consum a Catalunya extretes de l'estudi Diagnosi del 

malbaratament alimentari a Catalunya ARC-UAB 2012 es llencen al voltant de 262.471 tones 

d'aliments sòlids a l'any que serien aprofitables. Això es qualifica com a malbaratament 

alimentari. 

 

El 58% d'aquest malbaratament es produeix a les llars el que equival a unes 151.000 tones. En 

conseqüència cada any es malbaraten 34.9 kgs per habitant amb un cost estimat de 112 € per 

persona. Es calcula que amb aquesta quantitat es podrien nodrir 500.000 persones en un any. 

 

Si extrapolem aquestes dades a la Garriga ens trobaríem que llencem 558 tones a l'any, 

l'equivalent a gairebé 24 camions tipus tràiler. Tot plegat representaria un cost de 1.792.000 €. 

 

El malbaratament d'aliments està relacionat amb els mals hàbits de compra i consum, així com 

amb una inadequada gestió i manipulació dels mateixos. Aquest llançament d'aliments aptes pel 

consum es pot evitar perquè, conforme a les dades de la Comissió Europea, no ens desfem de 

aproximadament 1.300 milions de tones per any al món, 89 de les quals d'aliments en bon estat 

correspondria a la UE. 

 

El període nadalenc el tenim a tocar i és bona època per posar en marxa campanyes de 

sensibilització entre veïns, comerciants i restauradors per evitar que els primers comprin 

productes alimentaris en excés, de manera que després no puguin ser tots aprofitats i per 

conscienciar als professionals que posin a disposició del rebost de Càritas o qualsevol altre 

entitat que considerin oportuna encaminada a repartir aliments entre els sectors més desfavorits 

aquells productes que, estant propera la seva data de caducitat, de consum preferent o que 
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presentin defectes estètics, però que continuen sent aptes pel consum humà; especialment els 

productes frescos i de primera necessitat. 

 

Convençuts dels beneficis que la posada en marxa d'aquesta iniciativa pot reportar a la nostra 

societat i al nostres veïns, sol·licitem al Ple de la Garriga l'aprovació dels següents acords: 

 

PRIMER: Elaborar una campanya de conscienciació entre els veïns, comerciants, restauradors i 

empresaris de la Garriga per evitar el malbaratament d'aliments no solament durant el període 

nadalenc sinó que també la resta de l' any. 

 

SEGON: Crear durant 2017 una mesa de treball formada d'una banda amb  associacions d'ajuda 

a persones en risc d'exclusió i representants polítics; i per l' altre amb comerciants, restauradors, 

responsables de cadenes de distribució i empresaris que generin excedents alimentaris per tal 

d'intentar posar en marxa un protocol d'actuació. 

 

TERCER: Donar trasllat  d'aquests acords a l'Agència Catalana de Consum i a la Plataforma 

Aprofitem els Aliments (PAA). 

 

INTERVENCIONS  

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

Bé a ultima hora crec que el Sr Valiente m’ha transmès que també s’adheria a la 

presentació de la moció. Agrair tant al grup d’ACORD com el PSC que s’hagin sumat 

aquesta moció. Agrair al Sr Marco la resposta que em va donar a unes preguntes meves i 

que han ajudat a crear aquesta moció que creiem que queda amb un redactat més obert, 

que busca consens i que és un bon punt de partida per comença a treballar-hi.  

Però abans d’entrar en matèria vull deixar patent que al meu grup, en especial a mi mateix 

mai m’entrarà, ni em sortirà cap ronxa ni cap urticària per pactar o presentar una moció 

amb un grup polític que no te res a veure amb mi, o que estiguem a les antípodes. Ho hem 

fet amb la CUP ho fem amb Esquerra i de fet nosaltres hem donat suport a mocions de tots 

els grups municipals, no farem cap fal· làcia pel que fet de qui la presenti estigui a les 

antípodes ideològiques. 

Intento buscar punts d’acord, de trobada, no sempre ho aconsegueixo també es veritat, 

però sempre intento que si una moció és bona pel meu poble i creiem que és interesant 
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doncs endavant i som-hi. Ho dic perquè la setmana passada vaig escoltar una entrevista de 

la Sra. Farrerons a Ràdio Silenci en la que el motiu que donava ICV per no aixecar-se del 

Ple juntament amb la resta de l’oposició al debat de les ordenances fiscals va ser literal: 

perquè no volen ajuntar-nos, ni tenir res a veure amb C’s,. No tenim cap coincidència 

política i clar Sra. Farrerons no pot ser d’una altra manera, respecto el seu posicionament. 

Son vostès sobirans en fer-ho però parlen molt. Jo només demano que això no es 

converteixi en una tertúlia política d’una tele...... 

Jo tinc un torn de paraula vull acabar-lo, tinc tres o quatre minuts i vull esgotar-los, i això 

es el que porto demanant des de el mes de juliol de l’any passat que es va constituir la 

legislatura i no hi ha Ple o gairebé Ple que vostè no em talli el micròfon Sra. Alcaldessa, 

per tallar el discurs. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa. 

No busqui precisament repetir el que va passar en els debats de la televisió, perquè 

escolti’m, defensi la seva moció i aquí ningú li tallarà la intervenció però vostè està 

increpant a una regidora del plenari de la Garriga que té un posicionament polític que no te 

res a veure amb la moció que ara anem a parlar del malbaratament d’aliments. Li demano 

si us plau que aquests atacs personals els deixi per un debat en un altre àmbit o quan 

parlem d’un altre tema però en aquest cas si us plau li demano que defensi la moció de 

malbaratament. Pot parlar tot el temps que vulgui per defensar la seva moció i li 

garanteixo que ningú li tallarà el micró, però li demano que els atacs personals amb temes 

que no tenen res a veure amb aquesta moció els deixem de banda. Si us plau i preservem el 

respecte institucional entre uns i altres que crec que són importants. 

 

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

Ho sento Sra. Farrerons van pecar, van pecar amb el capitalisme neoliberal de Ciutadans 

faci-s’ho mirar. Després d’aquest enèsim tall de les meves intervencions i no serà l’últim, 

presentem una moció per resoldre el que creiem que és un problema greu que tenim la 

societat occidental com és el malbaratament d’aliments. Si mirem l’apartat dels atesos, la 

veritat es que quan un veu que la quantitat extrapolada de les dades de l’agencia Catalana 

de Consum i quant la quantitat de dades sempre s’ha de prendre aquestes amb cautela 

perquè sempre són una extrapolació. Quan un veu que es llencen aquí a La Garriga al 

voltant de 558 tones d’aliments a l’any, que són com 24 camions tipus tràiler doncs la 
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veritat és perquè ens ho fem mirar. M’agradaria ara que s’apropa Nadal i que tothom te 

bones intensions, que tinguéssim bones intencions tot l’any. És bo començar a 

conscienciar la gent i conscienciar ara que comença el gran recapte d’aliments ben aviat. 

No nomes ho hem de fer ara al mes de desembre si no com deia abans ho hem de fer tot 

l’any, llegiré els tres punts que es posen a votació en aquest Plenari. 

 

El Sr. Guillén llegeix la part dispositiva de la moció. 

 

Intervé la Sra. Alcaldessa: 

Moltes gràcies per part del nostre grup Sr.  Guillén, i si ens ho permet ens agradaria 

adherir-nos també en aquesta moció i poder també formar part dels grups que la motiven i 

que la presenten. Agrair-li el fet que hagi presentat aquesta moció i val a dir doncs que és 

important i és potser una bona oportunitat haver-la presentat aquest mateix mes de 

novembre i a més a més coincidint amb aquest cap de setmana que es durà a terme el gran 

recapte a diferents punts del nostre país i per tant a la Garriga. Aprofitar per agrair 

públicament a tots els voluntaris i totes les voluntàries que aquest cap de setmana 

participaran activament en el gran recapte per ajudar a recaptar aquests aliments i sobretot 

comprometre’ns com a Municipi a treballar per tal de canviar aquesta societat nostre tant 

injusta i que per una part malbarata aliments d’una manera com be diu la moció doncs 

vergonyosa i per altre banda tenir aquestes persones que necessiten doncs d’aquest ajut i 

d’aquest suport pel que fa a donar-li aquests aliments per poder menjar directament.  

En aquest sentit vivim en una societat plena de contradiccions i el nostre compromís com a 

Ajuntament, com a Municipi per tal de mirar de combatre i de canviar aquest fets tant 

injustos que es produeixen a la nostre societat , per tant agrair-los que ens deixin adherir-

nos aquesta moció i òbviament manifestar el vot favorable del nostre grup. 

 

Intervé el Sr Lluís Marco, en representació del grup municipal  d’Acord+ERC-AM 

Bona nit a tothom, en primer lloc com a prèvia dir-li que el nostre grup celebra que estant 

a les antípodes ideològiques pel que fa a les posicions de país estiguem molt a prop i 

comproven una vegada més que estem molt a prop amb el que fa a les polítiques que 

puguin millorar el nostre poble això es bo que ho sapiguem de tots i en aquest cas també 

de Ciutadans i per descomptat qualsevol tipus de moció d’aquest tipus la tindrem la nostre 

adhesió si es que es donar el cas un altre vegada. 
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Més enllà dels càlculs que hagueu fet els companys de Ciutadans a les prèvies, atesos 

d’aquesta moció que en semblant bons, suposem que son encertats, correctes i bons 

aquestes xifres parlen per si soles i tant és així que nosaltres trobem extraordinari el treball 

tal com li explicava a les preguntes que en varen fer darrerament, els treballs que estan 

fent ja en el mercat de la Garriga els Relats d’Alzina. És una associació que recull aliments 

que els hi porten els comerços que estan a punt de caducar o be persones que se’n en 

cuiden de comprar aliments i donar-los en aquesta associació per tal que gràcies a la llista 

d’usuaris que porten des de l’àrea d’acció social se’n puguin beneficiar. Això per nosaltres 

és extraordinari a més a més també en sembla pel que fa als acords de la moció en sembla 

important rellançar uns treballs que ja es van iniciar fa un temps amb les grans cadenes o 

amb alguna gran cadena comercial que donava els aliments que estaven en la descripció 

que vostè ens feia.  

Però es clar vista la complicació d’aquesta donació es feien a entitats com ara el Xiprer de 

Granollers o Càrites que es podien cuidar de fer el consum final a traves de cuina que 

garantia que la caducitat no ultrapassava els nivells de salubritat. Llavors com equip de 

Govern la regidoria d’acció social en aquest cas la regidoria de comerç i emprenedoria 

estem contents i ens proposem aquest gran repte de tirar endavant aquest projecte amb 

força tot i que som conscients de la complicació que això suposarà i posar a treballar 

actors, a banda dels polítics evidentment, comercials que lògicament el seu principal 

interès no és pas aquest sinó fer créixer els seus balanços anuals. Creiem que és important 

arribar al final d’això, sigui com sigui, aquests treballs ens suposarà primer una recollida 

estable periòdicament, una traçabilitat, es a dir saber exactament d’on venen els aliments, 

cap a on paren, garanties de salubritat a l’hora del consum final.  

Seria escandalós que hi hagués algun problema a l’hora del consum quant a la caducitat, 

per tant és un repte que ens hi posem a treballar, no serà nomes per Nadal això per 

descomptat, hauria de ser tot l’any, veurem si ens en sortim que seria l’objectiu i esperem 

amb intensitat les aportacions de tothom i moltes gràcies per aquestes adhesions i per 

aquesta moció que ens ha agradat moltíssim. 

 

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

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Les dades del text de la mateixa parlen per 

si soles tal com deia el regidor Marco. El malbaratament d’aliments és un senyal 

colpidor del desgavell socioeconòmic que el sistema capitalista és capaç de generar.  
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Els càlculs estadístics diuen que amb els aliments malgastats podria solucionar-se el 

problema de més de la meitat de la població mundial en risc de desnutrició crònica. 

Hem trobat a faltar en el text de la moció, l’anàlisi de la problemàtica d’arrel, deixant de 

posar el focus en les famílies. Entenem que la problemàtica rau també en el sistema de 

producció i distribució d'aliments en el capitalisme que no té com a objectiu la 

satisfacció de les necessitats alimentàries de la població sinó l'obtenció de beneficis per 

part de cada grup empresarial, individualment, mitjançant la producció i distribució de 

mercaderies. 

Fet aquest apunt d’anàlisi, ens sembla important començar a treballar, tal com ho fan 

tantes entitats, per establir criteris d’actuació contra el malbaratament alimentari amb 

l’objectiu que la manca d’aliments deixi de ser una problemàtica al nostre municipi. 

Gràcies per la moció. 

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

Bé ens em adherit bàsicament a ultima hora perquè tot i que es va presentar i sempre ens 

hem queixat d’aquest fet van tenir una assemblea d’urgència ho van comentar i ho vam 

considerar oportú, la intervenció per part nostra també anava en el sentit de  deixar de o 

convidar entitats com els Relats d’Alzina a participar en aquesta moció a partir d’aquest 

ple, o ha comentat el regidor Marco i per tant res més a dir, votarem a favor.  

 

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

Nosaltres votarem a favor, no ens hem adherit per un tema meu personal d’estat 

diguéssim, la única que ens hem adherit és una d’esquerra que l’anaven a presentar 

similar per no fer la feina. En tot cas agrair-te que facis aquest tipus de mocions perquè 

crec que estàs fent una bona feina, quan no parles del tema nacional normalment ho fas 

be, fins i tot podem estar d’acord i hem estat d’acord en moltes coses vull dir que no, 

cap tipus de problema. Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Nosaltres estem d’acord de la moció tot i que hagis a recolzat al govern del PP. 

 

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

A veure santa paciència, coincidir amb el Sr Marco que serà un gran repte, nomes vull 

puntualitzar això que serà res mig minut, que serà un gran repte òbviament això es unes 
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dimensions bestials el que ens estem proposant i si ens en sortim jo crec que serà una 

satisfacció enorme. Potser de les majors satisfaccions que m’emportaré personalment en 

aquesta legislatura i òbviament amb la Sra. Dachs clar jo a nivell ideològic per mi el 

capitalisme és la ideologia que hi ha mes dolenta crec, molt be el sistema capitalista ben 

governat i ben la meva formació liberal així m’ho diu clar no ho podia posar. 

 

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

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

la Corporació, aprova la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal de ICV-EUiA de la Garriga donant suport a la 

Plataforma #PQNOENSFOTINTREN, per a exigir la racionalització dels horaris de la línia 

de Rodalies R3 

 

Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 

imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques. 

 

Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament 

per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 

 

Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni 

amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns preus raonables. 

 

Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el document 

“Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació: 

 

• És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és 

fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Tal 

com es pot comprovar al document adjunt, hi ha trens que sistemàticament arriben amb 

retard, fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix a donar una mala imatge del 

tren, alhora que no en fomenta l’ús.  
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• No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als 

usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels 

trajectes.  

• El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La Sagrera 

a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels usuaris). 

Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.  

• S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia 

arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 del 

matí (el dia 30 de juny es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que no 

han començat mai...).  

• Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la 

població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres sigui 

21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el moviment 

natural de població és a la inversa (més gent necessita traslladar-se tard des de BCN a 

Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és quan la gent necessita desplaçar-se tard 

de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll – BCN és 20,09 – 22,01. 

• Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 minuts 

respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la 

resta de trens. 

• Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de 

línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període brevíssim 

en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el cap de setmana a Vic 

surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre). 

• Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada 

d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe 

particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.  

• A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport 

regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els semidirectes.  

• Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es perllongués 

fins a Vic.  

• És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es puguin 

creuar.  
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• S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de La 

Tour de Querol i també amb la resta de transport públic.  

• Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de 

vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris. 

 

Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya a 

través del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu 

“Perquè no ens fotin el tren” a aquest Departament.  

 

Per tot això, el plenari de l’Ajuntament de la Garriga acorda: 

 

Primer – Manifestar el compromís de treballar i col· laborar per aconseguir millores per a la 

línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 

 

Segon – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu “Perquè no 

ens fotin el tren”, presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de la 

línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada. 

 

Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE a 

què revisin i ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre 

d’usuaris. 

 

Quart – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a ADIF i RENFE, i a la Plataforma 

PQNOESFOTINTREN. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Presentem aquesta moció donant suport a la plataforma PQNOENSFOTINELTREN de la 

qual en som membres, perquè volem la racionalització dels horaris, l’adaptar-los als 
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horaris laborals i d’estudi i volem que la Generalitat, que té competència en la gestió dels 

horaris, sigui sensible a aquesta petició tan important. 

 

La Sra. Carme P. Farrerons llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó en representació del grup municipal de CiU: 

Donarem suport a aquesta moció. Però creiem que li caldria afegir  quelcom més. Estem 

d’acord en totes les accions que es duen a terme des de la Plataforma 

PQNOENSFOTINELTREN. Estem d’acord en tot el que explicita aquesta moció, en tot el 

que fa referencia a la modificació dels horaris, a la planificació de com han de ser els 

trens, quins han de ser els trens, quins  han de ser els horaris més racionals. És a dir donem 

recolzament a tot el que exposa aquesta plataforma, però creiem que el fet que farà 

possible que tot això sigui una realitat a l’R3 serà el desdoblament. És a dir en aquests 

moments i tal i com està la línia R-3..... per exemple el que ha passat avui : Hi ha hagut un 

atropellament mortal a Parets i la circulació  de trens  ha estat interrompuda tot el matí. 

Això ha estat un accident però són accidents que no deixen de sovintejar i el fet de poder 

tenir trams desdoblats ens permetria desviar els trens per una altra banda i no haver de 

tallar tota la circulació.  

És a dir una de les coses que més afecta al tema dels horaris és el desdoblament. Per això 

creiem que en aquesta moció seria interessant reforçar la idea que cal el desdoblament, 

encara que sigui aquest desdoblament que s’està proposant des del Ministeri de Foment i 

des d’ADIF. És un desdoblament en els trams interurbans entre la Garriga i Montcada. El 

fet de tenir la línia desdoblada ens facilitarà una freqüència de pas de  trens, i uns horaris 

diferents, que no només siguin els necessaris sinó que s’acompleixin. Perquè ara ni estan 

bé ni s’acompleixen. Tenim els dos problemes. El retard i els horaris. 

Ens agradaria poder afegir si fos possible, un punt en el qual instem al Ministeri de 

Foment i ADIF, que és el responsables de les obres d’infraestructures, per tal que executi 

d’una manera definitiva aquest desdoblament que ens venen dient que estan treballant, que 

estan dotant pressupostàriament però que no acabem de veure mai plasmat als 

pressupostos generals de l’Estat. Per tant aquesta inversió en infraestructures a Catalunya 

continua sent lamentable. Jo crec que aquest serà un factor més, determinant per tal de 

garantir aquest desdoblament. Això no serà, però una condició pel fet de votar de manera 

diferent la moció, igualment li donarem recolzament, però ens agradaria poder incloure 
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aquest punt perquè pensem que el Ministeri de Foment, i el Govern de l’Estat  són els 

responsables de l’estat de la línia R-3. 

 

Intervé la Sra. Carme Pérez Farrerons , portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Pensem que aquesta potser seria una altra moció, ara estem parlant de la racionalització 

dels horaris. 

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó: 

 D’acord.  

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona tarda una altra vegada. Per part del grup d’Acord+ERC-AM estem absolutament a 

favor de votar aquesta moció de recolzament a la plataforma PQNOENSFOTINELTREN. 

Des del nostre grup ho hem expressat cada vegada que s’ha posat a debat aquí a debat 

algunes qüestió que porti a la millora, a la racionalització del servei del tren a la nostra 

comarca, al nostre poble i ara no serà diferent.  

Entenem que a més a més és encertat demanar que tots els actors puguin treballar per 

millorar i racionalitzar aquests horaris i quan dic tots els actors crec que ens hem 

d’incloure nosaltres mateixos en la petita part que ens pertoca. ADIF té una gran 

responsabilitat, és veritat, el tema dels desdoblament és una gran proporció dins els 

greuges que ens representa tenir la línia de trens però també és veritat que la 

racionalització dels horaris dels trens potser es pot treballar dins de la gestió de l’àrea de 

territori de la mateixa manera que nosaltres des d’aquí no hem de deixar de fer la nostra 

feina d’insistir, insistir i insistir en què els compromisos que ha d’agafar cadascun dels 

actors s’acompleixen. En això estem. Votem a favor perquè aquesta voluntat   que és la de 

l’usuari es pugui traslladar i arribi també als actors que puguin trobar les solucions. 

ADIF té els diners i no els posa. La Generalitat no té els diners tan fàcilment. Si es 

poguessin aprovar els pressupostos de la Generalitat més fàcilment, potser es podrien fer 

encara més accions de millora, de racionalització  dels horaris. Treballem-hi tots plegats. 

Gràcies.  

 

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

Agraïm la moció. Lamentem que no se’ns hagi convidat a sumar-nos-hi i atès que 
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compartim plenament les reivindicacions d’aquesta plataforma hi votarem a favor.  

 

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

Aquest tipus de mocions al plenari només poden demostrar la seva bona voluntat i poca 

cosa més perquè aquí no decidim ni el desdoblament de la via, ni la racionalització dels 

horaris, això  ho haurien de portar al seu grup parlamentari “Catalunya Si Que Es Pot” on 

està el seu partit i portar-ho també on toca  perquè evidentment la infraestructura és estatal 

i és el Congreso de los Diputados on s’ha d’anar a treballar i  no a muntar números com 

fan els del seu partit allà amb pancartes. Nosaltres anem a treballar i hem anat a treballar i 

hem pactat amb el PP, evidentment, amb 150 mesures i una de les mesures era fomentar i 

recuperar tot el tema del servei de rodalies.  

Nosaltres anem al Congreso de los Diputados a treballar i presentem una proposició no de 

llei que en el seu  punt sisè demana , de manera molt evident, molt clara , (Això va, abans 

de què potser hi hagi la temptació de tallar-me), diu “ presentar ante la cámara i en un 

plazo máximo de seis meses un informe pormenorizado en el que se detalla la 

planificación prevista para cada una de las partes necesarias, estudios, proyectos i 

ejecución de les siguientes actuaciones prioritarias: La reforma de la estación de Sants 

que permitiría una mejora de la distribución de la circulación de trenes  entre los túneles 

de Barcelona…” Perquè la Sra. alcaldessa ha dit i evidentment és veritat que el sistema de 

desdoblament encara que sigui parcial ajudarà molt però tenim els túnels de Barcelona 

col·lapsats. A la que hi ha una mínima incidència en els túnels ens afecta a tota la xarxa, 

això s’ha de millorar .  

Referent al que estem parlant avui el desdoblament parcial de la línia de Vic R-3 “que con 

via única y instalaciones antigues no se adapta a las necesidades de frecuencia”. Això 

comença a notar-se, vostès diran que no, però l’efecte Ciutadans  comença a notar-se i 

avui mateix ho he notat quan el Sr. ministre de Foment ha dit que es reunirà amb el Sr. 

Rull, mas pronto que tarde, per tractar el tema de rodalies. Aquí han posat un calendari, sis 

mesos, i jo estic  convençut que en 6 mesos veurem resultats d’aquest tema. 

La moció em sembla molt fluixa Sra. Farrerons, perquè és un ”copiar y pegar” de les 

reivindicacions d’un col·lectiu, però vostès no ens aporten moltes més coses. Votarem a 

favor perquè evidentment no ens podem oposar al que demanen. No podem estar en contra 

de les millores a la via del tren, però altres vegades ja s’ha reivindicat aquí, fins i tot 

recordo una moció presentada des de Ciutadans pel tema del tancament perimetral de les 
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vies. Són coses que s’han fet ja i s’han fet reivindicacions del propi equip de govern, ben 

fetes, sobre aquesta línia que evidentment necessita millores. Votarem a favor per això 

mateix però no perquè la moció tingui poder per canviar les coses o digui gran cosa més 

del que ja s’ha dit. Gràcies. 

 

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

Com han dit els companys de la CUP em sobta que les mocions sobretot en el cas de 

PQNOENSFOTINELTREN que les hem consensuat tots els partits polítics i ara se’ns ha 

passat una moció sense cap tipus de consens. La recolzem però ens agradaria que 

s’enviessin les mocions, tot i que no som qui per dir com ho han de fer la resta de partits 

polítics. No obstant nosaltres hem decidit que en aquest cas, ni en aquesta, ni en l’altra 

entrarem a debat, però la votarem a favor. 

 

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

Nosaltres en la mateixa línia que el PSC no entrarem a debatre mocions en les que no 

se’ns deixa participar, però votarem a favor. Només dir-li al Sr. Guillén que tampoc cal 

criticar o valorar, les mocions dels companys. Cadascú presenta les que considera oportú.  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Demano disculpes per no haver enviat la moció amb antelació. Ha estat una qüestió de 

temps i intentaré tenir-ho molt present. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

És cert que tenim el temps que tenim i de vegades no és que no sigui voluntat el fer-les 

arribar, sinó que de vegades  es va just a l’hora de preparar-les i poder-les entrar a termini. 

Entenem que així és com s’han produït els fets i no que hi hagi hagut una “ no voluntat”  

d’obrir a la participació aquesta moció.  

 

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. 
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Moció que presenta el grup municipal de ICV-EUiA de la Garriga, donant suport al manifest 

de la plataforma Stop accidents C 17. 

 

Prou accidents a la C17 

 

Atès que la C 17 és una carretera de gran importància viària que uneix diverses comarques, des 

del Barcelonès fins a la Cerdanya, passant pels Vallès Occidental i Oriental, Osona i el Ripollès, 

per la qual cosa és un eix bàsic en la xarxa de carreteres de Catalunya. 

  

Atès que la C 17 és una carretera per la que circulen molts vehicles diàriament, essent freqüents 

els embotellaments. Fet que s'agreujarà amb l'obertura de nous centres logístics com el projectat 

a Lliça d'Amunt, la qual cosa cosa pot provocar un col·lapse viari en amplies franges horàries. 

  

Atès que la C17 és una via deficient, amb voravies escasses que impedeixen de manera segura 

l'estacionament de vehicles, en cas d'avaria o altres situacions excepcionals. 

  

Atès que la C 17 és un via amb trams molt perillosos com el compres entre els municipis de 

Tagamanent i Aiguafreda, amb corbes difícils, paviment deficient i mal peraltat, amb negligent 

manteniment de la pintura i senyalització vial. 

  

Atès que la C 17 entre els municipis de Tagamanent i Aiguafreda s'han produït despreniments 

de pedres, com la que va causar un greu accident mortal el passat mes de setembre, matant una 

jove conductora d’Aiguafreda. Degut a la falta de seguretat de les parets adjacents a la via per 

mitjà de malles protectores i adequada senyalització vial. 

  

Atès que l' ús de la C17 disminuiria si es disposes de millor servei ferroviari en la línia R3, fent 

aquest mitjà públic de transport fos competitiu. Fet molt important per evitar l'ús gairebé 

exclusiu d'aquesta carretera en determinades hores per la falta de trens. 

  

Atès que la C 17 requereix d'una intervenció de reforma integral que garanteixi seguretat viària, 

per tot això 

  

Demanem: 
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1. Que el Govern de la Generalitat, realitzi les següents actuacions: 

 

2. De manera immediata i prioritària: Protecció davant dels despreniments. Millora dels 

trams més perilloses, adequat paviment, senyalització viària. 

 

3. Reforma integral de la via, a mig termini, que garanteixi la viabilitat del trànsit, 

especialment als trams més col·lapsats, així com la seguretat viària, per mitja de les 

inversions públiques necessàries. 

 

4. Donar compte de l'aprovació d'aquesta moció a la Plataforma "Stop Accidents a la 

C17”, al  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

INTERVENCIONS  

La Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E, llegeix la moció. 

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, en representació del grup municipal de CiU:  

Gràcies Sra. alcaldessa. Bona nit. Vagi per endavant que donarem suport a aquesta 

moció i vagi per endavant també que compartim  de totes totes, la falta de manteniment 

i la falta de planificació d’una via que històricament ha presentat un índex molt alt de 

sinistralitat. Tot i així hem vist que a les darreres setmanes el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat està actuant instal·lant, com vostè demanava, malles per 

evitar esllavissades concretament i en els punts més conflictius que són els Km 35 i el 

38 a l’alçada de Tagamanent.  

Ara mateix, també, els tècnics de Territori de la Generalitat estan controlant 19 punts de 

la C17 entre la Garriga i Centelles on s’han detectat aquestes esllavissades. També cal 

dir que la Conselleria ha anunciat una inversió  de 4 milions d’euros per la millora del 

paviment entre Centelles i Granollers que inclou el tram de la Vall del Congost on 

responsables de Territori ja van avançar als alcaldes de la zona que hi farien millores. A 

banda també, el conseller Rull, hem de recordar que va anunciar una inversió prevista 

de 20 milions d’euros, per incrementar la capacitat i guanyar seguretat al tram entre 

Parets i Granollers. Segons sembla es preveu construir un tercer carril o bé calçades 



 

109 
p.o. 23/11/2016 

 

laterals  

En definitiva tot un seguit de  mesures que s’estan prenent i que responen en gran part a 

les seves demandes en aquesta moció . Repeteixo que votarem favorablement la moció. 

Gràcies. 

 

Intervé la Sra. Neus Marrodán, portaveu del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

En aquest cas nosaltres també donem suport a aquesta moció des del nostre grup, perquè 

entenem que realment ens toquen totes les males infraestructures. Les més antigues ens 

toquen totes a nosaltres. És veritat que en aquests moments s’estan fent una sèrie 

d’accions de manteniment sobre la C17, però malauradament ens fa l’efecte que des de 

la Generalitat de Catalunya no es disposa de tots els mitjans per poder treballar d’una 

manera continuada, no en casos d’emergència, sinó amb un manteniment  sostenible, 

continuat, mesurat en el temps per poder treballar totes aquestes propostes.   

Quan puguem disposar d‘uns pressupostos amb el màxim consens de tots els grups 

parlamentaris segurament podrem, d’uns pressupostos més folgats que puguin fer 

pensar en inversions de continuïtat i de manteniment de les infraestructures més 

maltractades. Les nostres especialment. Gràcies. 

 

Intervé el Sr. Roger Prims, regidor del grup municipal de la C.U.P-PA: 

Bona nit a tothom. Agraïm la moció. Lamentem que no se’ns hagi convidat a sumar-

nos-hi, ara ja sabem el per què i ho tenim en compte i atès que compartim plenament les 

reivindicacions d’aquesta plataforma votarem a favor.  

 

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

Crec que en aquesta moció, en certa manera, ens ve a donar la raó a un prec que vam 

presentar al mes d’abril. Creiem que l’ajuntament hauria d’estar present a totes les 

taules on es debati el futur de la C-17 i aquest és un cas més. Nosaltres al mes d’abril ja 

vàrem parlar del tema de MANGO que vostès esmenten en un prec i em congratulo de 

poder coincidir en aquest tema amb vostès . La  moció està en la línia del que hem 

comentat abans jo crec que més aviat és simbòlica, no tenim cap capacitat de decisió 

sobre la C17 i potser hagués estat bo com a ICV haver presentat aquesta moció de forma 

més conjunta amb els ajuntaments implicats en aquest “mal” que és la C-17, crec que li 

hauria donat més força i més rellevància que no el que puguem fer un petit poble, 
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respectable totalment, com és el nostre.   

Dit això trobo que la moció, Sra. Farrerons, parla de coses molt genèriques perquè 

algunes no aporten res, més  enllà del que ja està fent el Sr. Rull, que es passa més 

temps viatjant per aquest mons de déu i queixant-se de l’Estat que actuant. Precisament 

ara parlava el Sr. Esteban d’aquestes malles que s’estan posant on hi ha hagut el fatal 

accident i resultat que a la reforma que vostès demana està dient que això no està ni ben 

posant. Això ho va dir potser fa un parell de dies. Potser estem fent nyaps i no estem 

posant les solucions adequades. A mi el que m’agradaria saber és que opinen vostès , 

per exemple si són partidaris o no de millorar l’accés de la C-17 a la cruïlla que té de la 

C-33 amb l’AP-7. Hi havia una partida pressupostària que ja s’hauria d’haver executat, 

com tantes coses que el Sr. Rull sempre va “retrasant” . 

Volia saber si estan a favor o no de fer el tercer carril des de Parets cap a Granollers, 

perquè no diuen res a la moció o si són partidaris de fer, com proposava la Sra. Terrades 

al Parlament, una mena de variant entre Mollet i Granollers per sota el circuit de 

Montmeló. Això ens agradaria saber. A més crec que la C 17 necessita accions ja molt 

concretes perquè per nosaltres és la infraestructura gran oblidada del govern de la 

Generalitat i pobreta meva està ja com està!.  

Votarem a favor com he dit, no perquè tingui uns acords molt precisos o s’hagués 

presentat com ens hagués agradat, com una acció reivindicativa de tots els municipis 

implicats, però no podem votar en contra sabent els accidents que hi ha, per memòria a 

les víctimes, per memòria als que la patim diàriament circulant cada dia. Votarem a 

favor però ens hagués agradat que tingués una mica més  de substància i coses més 

concretes. Gràcies. 

 

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

 Votarem a favor.  

 

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

 Votarem a favor també.  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres donem suport a la Plataforma i hem volgut fer-ho al moment que estava 

passant  i donada la gravetat dels fets, de la mort de la jove conductora d’Aiguafreda. 
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Volem remarcar que fins ara les millores s’han produït arran dels accidents mortals i des 

del moment que es van fer actes de protesta com el tall que es va fer a l’octubre. Des de 

llavors s’han posat les piles i estan instal· lat la protecció de talussos. Ja està bé que sigui 

així. Està molt bé, però creiem que és insuficient tal i com he dit abans, perquè creiem 

que aquesta carretera necessita les reformes integrals que garanteixin una viabilitat i 

seguretat viaria.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Doncs jo si m’ho permet si diré per al· lusions que el Sr. Guillén a la seva reflexió 

parlava de què voldria que l’ajuntament fos present en aquestes meses de debat. Jo li 

vull dir que hi som presents i jo mateixa participo de les meses de debat tan pel que fa al 

tema de la C17 com pel que fa al tema de rodalies, de l’R-3 concretament . Els alcaldes i 

alcaldesses dels municipis afectats per aquestes infraestructures participem i formem 

part i fem un treball conjunt. No obstant això i com la força dels municipis 

conjuntament té molt més de pes, tampoc hem de menystenir que des del municipi de la 

Garriga, concretament, puguem aportar el nostre granet de sorra votant i aprovant 

mocions en aquest sentit. És important, interessant i positiu fer aquestes accions 

conjuntes, però mai aquestes accions conjuntes ens poden excloure de poder tenir  veu 

pròpia com a municipi i de manera individualitzada.  

Comparteixo la força dels diferents municipis units i així és i amb diferents colors 

polítics, però reivindico també el dret com a municipi de poder de manera individual 

aprovar aquestes mocions, perquè tot suma.  

 

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 d’Acord+ERC-AM i SI-Solidaritat,  de suport a les 

institucions i càrrecs electes investigats per actuacions relacionades amb el procés sobiranista 

 

Exposició de motius 
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El passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les conclusions de la Comissió 

d’Estudi del Procés Constituent que estableixen que “actualment, no hi ha cap marge d’acció 

per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i 

legal espanyol” i que, per tant, “l’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la 

desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi”. Entre les conclusions, també es 

reconeix que el Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme, 

una fita que ha suposat un pas important per complir amb el mandat democràtic sorgit de les 

eleccions del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la República Catalana. 

 

El debat de les conclusions al Ple del Parlament de Catalunya va generar un cop més una 

actuació per la via judicial per tal d’impedir la llibertat d’iniciativa i d’expressió als diputats i 

diputades. Concretament, la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar una querella contra la 

presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

acusada dels delictes de prevaricació i desobediència per haver permès que la cambra catalana 

votés el full de ruta.  

 

El de la Carme Forcadell no és, però, l’únic cas en que càrrecs electes són investigats per la 

justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència 

de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, 

lliure i democràtica. També són exemple de l’atac a les institucions catalanes i de la incapacitat 

del govern espanyol de resoldre de manera dialogada els conflictes polítics l’assetjament 

judicial contra Carme Forcadell, Montserrat Venturós, Joan Coma, Oriol Lladó, Agnès Rotger, 

Jose Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb, Francesc Duran, Artur Mas, Irene Rigau, 

Francesc Homs i Joana Ortega, entre altres, a més dels més de 407 recursos i denúncies contra 

municipis i electes catalans per diverses actuacions relacionades amb el procés sobiranista.  

 

Atès que la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra la presidenta del 

Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, al Tribunal Superior de Justícia acusada dels delictes 

de prevaricació i desobediència per haver permès que la cambra catalana votés el full de ruta. 

 

Atès que l’alcaldessa de Berga Montserrat Venturós ha estat detinguda per haver-se negat a 

declarar després de ser investigada per delicte electoral per haver-se negat a despenjar la 

bandera estelada del balcó de l’Ajuntament durant les eleccions del 20 de desembre i del 27 de 
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setembre. 

 

Atès que el regidor de Vic, Joan Coma, ha estat citat a declarar davant l’Audiència Nacional 

acusat del delicte d’incitació a la sedició haver apel·lat a la desobediència dels tribunals 

espanyols en un ple municipal del 9 de desembre en el qual es votava una moció de suport a la 

proclamació del Parlament per al començament de la “desconnexió” de Catalunya amb la resta 

d'Espanya. 

 

Atès que sis regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona, Oriol Lladó, Agnès Rotger, Jose 

Antonio Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran han estat citats a declarar als 

jutjats de la ciutat per haver obert l’Ajuntament el 12 d’octubre. 

 

Atès que l’expresident Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs i Joana Ortega 

són investigats per delictes de desobediència i prevaricació per haver organitzat la consulta 

sobiranista del 9 de novembre. 

 

Atès que s’han interposat més de 407 recursos contra municipis i electes catalans per diferents 

motius relacionats amb el procés sobiranista tals com obrir els ajuntaments el 12 d’octubre, 

aprovar mocions a favor del procés, per penjar l’estelada al balcó dels ajuntaments en període 

electoral, entre altres. 

 

Per tots aquests motius, els grups municipals d’Acord+ERC i SI-Solidaritat  a l’Ajuntament de 

la Garriga proposem l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Denunciar la persecució judicial a que estan sotmeses les institucions catalanes i 

càrrecs electes relacionats amb el procés sobiranista i condemnar la judicialització de les 

qüestions polítiques per part del govern espanyol. 

 

Segon.  Manifestar el suport de l’Ajuntament a les institucions i càrrecs electes investigats per 

haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 

Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, 
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lliure i democràtica. 

 

Tercer.  Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’Associació 

de Municipis per la Independència. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Albert  Benzekry, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bon vespre a tothom. Entrem en el “tema” que diria el Sr. Guillén, i no és que ho fem 

per gust, ni tampoc cansament, no voldria que es notés un to de veu cansada. Llegint el 

títol de la moció probablement n’hi hauria prou. Anem actualitzant el marcador de 

recursos i denúncies. Anem actualitzant el marcador de noms que s’afegeixen a la llista 

com per exemple, ja hi era però ha estat ratificada la sanció al senador Santi Vidal. Ahir 

teníem un magnífic espectacle al Congrés dels Diputats amb el Sr. Homs en una cosa 

absolutament inèdita que s’havia de veure perquè costava de creure i a més a més els 

que s’hi van estar més d’una hora veient els trets al sostre del Congrés dels Diputats  i 

aquelles pintures, de pintor discret, en Carles Luis de Ribera, moderadament interesant . 

Aquells frecs!. És una cosa molt disuasoria. I tot plegat “top secret” això és una variant 

escenogràfica   que ens dispensen els poder de l’Estat. 

No hi ha gaire res més a afegir. Simplement llegiré els acords d’aquesta moció. 

 

El Sr. Benzekry llegeix els acords de la moció. 

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill, en representació del grup municipal de CiU: 

Gràcies Sra. alcaldessa. Bona nit de nou a tothom. En primer lloc manifestar que 

nosaltres, des del nostre grup ens hi adherim i expressem el nostre suport als càrrecs 

electes que tenen procediments judicials oberts. També aprofitem per denunciar 

l’escassa qualitat democràtica d’un  Estat que fa un ús partidista de les institucions 

judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 

radicalment antidemocràtics. La judicialització de la política i la no separació de poders 

d’aquest Estat Espanyol ens recorden temps tèrbols de la dictadura franquista. 

Refermem el compromís d’aquest ajuntament amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Ens adherim i votem a favor. Gràcies. 
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Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la CUP-PA: 

Hi votarem a favor, òbviament, no ens allargarem massa, perquè és el que deia el 

regidor Sr. Benzekry, no ho fem per gust però a la vegada no ens agrada ser redundants 

si bé haurem de ser-ho tantes vegades com calgui i tantes vegades com haguem d’anar 

actualitzant el marcador.  

De fet la moció és força semblant, idèntica en esperit, a la que es va presentar i aprovar 

a l’anterior ple de suport, en aquest cas explícit i concret al regidor de Capgirem Vic 

Joan Coma amb la diferència que aquesta és més general amb tots els damnificats que 

tenim ara per la demofòbia de l’Estat espanyol, tot i que ja vam acabant incloent-los en 

aquella moció, però vaja, tornem-hi quantes vegades faci falta i tantes   vegades com 

calgui.  

 

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

Si Sr. Benzekry, són tantes les que presenten que jo he perdut el compte de quantes 

mocions “processistes” portem en el que va de legislatura. Dit això aquesta és una 

moció que amb un llenguatge, un to, unes formes que descobreixen una manca de 

lleialtat institucional per mi preocupant. Perquè aquí no s’han obert unes causes 

judicials per acusar els independentistes sinó per complir amb les lleis o per desobeir a 

requeriments i instruccions donades .  

El que està passant és que l’Estat Social i de Dret està actuant, perquè està vigent en 

aquest país i està actuant contra qui vol saltar-se’l i qui s’ho salta ha de ser conseqüent 

amb el fet que s’està buscant un problema. Quan un se salta una llei s’està buscant un 

problema.  Afortunadament, tot i el que s’ha dit i com ha dit el Sr. Pubil,  sembla que  

després de 41 anys que  Franco vive,  però Franco fa 41 anys que està mort i ben remort. 

Aquest país no fa judicis per causes polítiques i en aquest país no hi ha presos de 

consciencia, que quedi clar. Fa molts anys, afortunadament, que en aquest país no hi ha 

presos de consciencia. Quan dic aquest país em refereixo a Espanya, més conegut per 

vostès com Estat Espanyol.   

I clar diuen a la moció que a l’estudi del Procés Constituent “actualment, no hi ha cap 

marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc 

jurídic constitucional i legal espanyol” i que, per tant, “l’única manera possible 

d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i bla, bla, bla.... Bueno!. Clar 

evidentment que no n’hi ha, però és que no n’hi ha no al marc jurídic espanyol, ni al 
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francès, ni a l’alemany, ni al nord-americà. És que no n’hi ha, perquè aquesta entelèquia 

que vostès han fet, que és el Dret a decidir, que no és una altra cosa que el Dret a 

l‘autodeterminació no existeix en cap marc jurídic més enllà que crec que al d’Etiòpia. 

Vostès parlen de saltar-se la llei aplicant el tema desconnexió. Desconnexió no és altra 

cosa que saltar-se la llei. 

I parlen de noms com el de la Sra. Forcadell, però és que està a les imatges de televisió!. 

Es veu als serveis jurídics del Parlament informant-la de les conseqüències que tindria si 

s’aprovava el debat que es va debatre al Parlament de Catalunya . Això és com si a mi 

em diuen no tiris una pedra contra un aparador perquè si trenques el vidre tindràs 

problemes, m’ho estan  informant, ara si llenço la pedra el culpable sóc jo, no el que 

m’ha informat. Faltaria més!. Parlen de la Montse Venturós dins de la moció, però és 

que a la Montse Venturós per molt que digui el telenotícies del teleprocés, no se l’envia 

al jutjat per posar una estelada al balcó de l’ajuntament se l’envia com em passaria a mi 

o qualsevol de nosaltres, si davant dos requeriments passéssim olímpicament d’anar a 

declarar. És per això, no és per cap tema de consciència.  

Parlen també de 400 recursos contra municipis i de gent que ha posat l’estelada al balcó 

que és un delicte electoral...doncs clar que és un delicte electoral!!!. Però si jo mateix ho 

vaig dir en aquest ple al més de juliol, quan a instancia de la CUP que van presentar un 

prec o  una moció ( no recordo ara ben bé), sobre posar l’estelada durant la campanya 

del 17 de setembre i jo li vaig dir a la Sra. alcaldessa que si la posava estava prevaricant 

i la Sra. alcaldessa sabia que estava prevaricant. Doncs evidentment que hem de ser 

conseqüents amb el que fem, perquè senyors això és com si jo avui agafo el meu cotxe 

avui entro per la zona sud de la Garriga passo la carretera Nova a 100 Km/h em salto 

tots els semàfors i quan em para la policia a la SATI dic: “Ostres!, és que no m’esteu 

respectant la meva llibertat de conduir”, i quan em porten a judici: “És que m’esteu 

judicialitzant la meva llibertat de conduir”. Si us plau siguem conseqüents, saltar-se la 

llei en un Estat social i de dret no té premi. O més ben dit, té premi i és que la justícia ha 

d’actuar.  

Per acabar “dura lex sed lex” , tenim un Estat social, democràtic i de dret i no em 

cansaré de repetir-ho les vegades que faci falta perquè crec que això anirà per llarg i que 

també ens permet tenir aquests debats en aquest plenari i que em permet a mi votar, 

sobiranament amb un no a aquesta moció. 
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Intervé el Sr. Àlex Valiente, portaveu del grup municipal del PSC-CP: 

Nosaltres sempre hem dit que judicialitzar la política no és “ santo de nuestra devoción”  

tot i que ahir el PSOE a nivell espanyol va fer una cosa que nosaltres no compartim, 

perquè sempre hem dit que la judicialització de la política no la veiem amb bons ulls. 

Però en aquest sentit faig cas del que ha dit el company de la CUP  quan deia que la 

moció és calcada a la de l’anterior ple, calcada. Amb la qual cosa sembla que l’estem 

presentant perquè no vam arribar a temps i ens van passar per davant, perquè al final, tot 

i que parlàvem d’una persona en concret, es va dir que totes les persones judicialitzades  

les defensàvem i ens solidaritzàvem amb elles. Per tant com penso que és la mateixa 

moció que es va aprovar al plenari anterior i com he dit abans a la primer amoció que 

s’ha debatut, entenc que les mocions són per fer propostes noves i implicacions 

polítiques, en aquest cas i sentint-ho molt hi votarem en contra.  

 

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

Miri Sr. Guillén, jo estic molt cansat d’aquest rotllo i ja no vull discutir amb vostè 

d’aquests temes, l’únic que li dic és que s’ha d’anar molt amb compte perquè el Sr. Joan 

Coma està processat per dir una frase en un ple, una frase com “que per fer una truita 

s’han de trencar els ous”  i això és molt greu. Potser a vostè li  passarà d’aquí una anys 

si juguem a aquest joc. Per tant hi hauríem d’anar amb molt de compte. Crec que això és 

gravíssim.  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Estem d’acord amb la moció, creiem que no s’ha de judicialitzar la política.  

 

Intervé el Sr. Jordi Pubill: 

Per al·lusions li diré, Sr. Guillén, que jo només li veig una reflexió. Vostè parla tota 

l’estona de saltar-se la llei i saltar-se la llei i de que saltar-se la llei és molt dolent. Però 

vostès sap perquè Franco està enterrat, perquè hi va haver algú que va tenir els nassos 

de saltar-se les seves lleis i nosaltres ens saltarem aquestes lleis perquè no estan 

allunyades del franquisme. 

 

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

Contesto primer al Sr. Bernaldo. Jo referent al Sr. Coma no he parlat. Està processat 
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però no està condemnat, quan estigui condemnat potser que ... perquè he parlat 

d’aquells casos que si són flagrants i que si queda clar que s’estaven saltant la llei. 

Aquest potser ho ha de demostrar encara un jutge. Jo, igual que vaig fer al ple anterior, 

la presumpció d’innocència tota!. Per això estem en un Estat social i de dret.  

I Sr. Pubill, jo no vinc aquí a donar-li classes d’història, el Sr. Franco va morir al llit, 

malauradament, no perquè algú va tenir el valor o la gallardia d’enterrar-lo. Les Corts 

franquistes ens fa l’harakiri es canvia aquella famosa frase de la Llei a la Llei. Ja li 

posaré en un article perquè crec que no és el ple un lloc per debatre coses d’història, ja 

ho vaig dir al ple passat.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

El que està clar és que cada grup té el seu posicionament. 

 

El Ple de l’Ajuntament per 15 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A 1 SI-

Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E) i 2 vots en contra (1 C’s i 1 PSC-CP), dels 17 membres assistents, 

essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP en  defensa de la prescripció 

infermera 

 

Donat que, el passat mes de desembre el govern del PP va publicar al BOE el Reial 

Decret 954/2015 que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de 

medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  

 

Donat que, aquest decret ha generat una forta polèmica entre el col·lectiu d’infermeria 

ja que posa en dubte la seva capacitat per a la indicació autònoma i la prescripció 

col·laborat iva de medicaments i productes sanitaris.  

 

Donat que, els infermers prescriuen habitualment fàrmacs de prescripció mèdica tot 

seguint protocols i guies de la pràctica clínica, és a dir, sense el diagnòstic ni la 

prescripció prèvia del metge atès que es tracta de situacions que formen part de 



 

119 
p.o. 23/11/2016 

 

l’exercici professional de la infermeria.  

 

Donat que, el Reial Decret 954/2015 ha generat una forta inseguretat entre el col·lectiu 

d’infermeria atès que el nou text estableix al necessitat que un metge “hagi determinat 

prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i 

assistencial a seguir” impedint qualsevol actuació o decisió infermera que no vagi 

acompanyada d’una prescripció mèdica amb caràcter individual, nominativa per a 

cada pacient i especificant clarament quin és l’acte infermer objecte d’atenció.  

 

Vist que, l’aprovació d’aquest decret s’ha produït sense cap mena de diàleg amb els 

actors implicats generant un fort rebuig del Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya i també dels sindicats implicats ja que suposa un pas enrere en 

l’autonomia dels professionals de la infermeria.  

 

Donat que, la prescripció infermera suposa una eina important que agilitzar la presa 

de decisions respecte el procés de salut del pacient tot ajudant a l’optimització i 

coordinació dels recursos del sistema públic de salut.  

 

Donat que, a nivell estatal, el RD 954/2015 ha estat rebutjat pel Consejo General de 

Colegios Oficiales de Infermería de España i tots els partits polítics menys el PP han 

expressat en el marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels 

Diputats el refús d’aquesta norma.  

 

Vist que, el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els 

efectes de l’RD 954/2015 i en aquest sentit, la Direcció General d’Ordenació 

Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha aconseguit excloure 

l’administració de les vacunes de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret ja s’ha 

circumscrit la vacunació al marc de la salut pública i de les normes que l’emparen.  

 

Vist que, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució 

42/XI que recolza públicament la feina del col·lectiu infermer mostrant la confiança i 
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compromís en la seva aportació professional i insta el govern espanyol a derogar l’RD 

954/2015 i a restablir el consens trencat en el marc del Consell Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salut.  

 

Vist que, en aplicació d’aquesta resolució, la Conselleria de Salut ha anunciat 

l’elaboració d’un decret català que avali la capacitat del col·lectiu d’infermeria per la 

indicació autònoma i prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris 

tot donant seguretat jurídica als infermers en l’exercici de la seva activitat. Donat que, 

aquesta regulació es realitzarà amb l’acord dels col·lectius implicats garantint la 

col·laboració entre metges i infermers i la qualitat assistencial.  

 

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista de la Garriga proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori al decret 954/2015, en la línia 

mantinguda pel Parlament de Catalunya.  

 

SEGON.- Sol·licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya 

l’aprovació de normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat 

jurídica als infermers en l’exercici de la seva professió.  

 

TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del col·lectiu 

mèdic evitant l’enfrontament entre professions sanitàries.  

 

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora 

General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la 

presidenta de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del 

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la secció de Salut de 

l’Ajuntament i als Centres d’Atenció Primària de la ciutat.  

 

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

Ens han comentat el  company  de Si-Solidaritat que s’adheria a la moció i vull agrair el 

seu suport. 

Avui presentem dues mocions que no són nostres, són de dos col·lectius diferents i 

nosaltres les portem al ple bàsicament per fer-los sentir. La primera moció, de la 

prescripció d’infermeria, s’ha aprovat en diversos ajuntaments iva contra l’aprovació 

d’un reial decret del PP que regula la indicació i nosaltres compartim el sentiment del 

Col·legit d’infermers i infermeres d’Espanya que l’ha promogut i al que després s’ha 

recollit pel Col·legit d’infermers i infermeres de Catalunya que són els qui ens ho han 

fet arribar. 

 

El Sr. Valiente llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del grup municipal de CiU: 

La infermeria és una peça clau en el sistema sanitari, aquesta és una realitat com un 

temple i a partir d’aquí cal donar tot el recolzament als professionals que es dediquen a 

la infermeria .  

Tenim un decret estatal, el 95472015, que fa enrere una línia consolidada d’una activitat 

sanitària que en aquests moments estan fent els infermers i les infermeres i que són 

actuacions que el sistema necessita. Perquè si no duguessin a terme aquestes accions 

seria inviable que tot el sistema sanitari pogués funcionar de la manera que està 

funcionant. Donarem total recolzament a aquesta moció. 

Aquest decret estatal des del punt de vista general és un decret molt dolent, però no 

només dolent de contingut sinó que el que fa és intervenir en competències pròpies, en 

competències delegades de sanitat que tenim a Catalunya. Tenim les competències 

transferides a les comunitats autònomes i per tant aquest decret el que fa és atemptar 

contra aquestes competències delegades i pròpies de la Generalitat. A més a més genera 

intrusisme professional i evitar que la infermeria recepti vacunació. I en temes de 

vacunació, aquí a Catalunya, tenim delegades aquestes funcions als infermers i les 

infermeres. Per tant nosaltres i en la línia que al Parlament de Catalunya es va votar  en 

contra d’aquest decret, per part de totes les formacions polítiques,  excepte el PP, també 

donarem suport a aquesta moció en contra d’aquest decret estatal.  
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Intervé el Sr. Lluís Marco, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Sr. Valiente nosaltres votarem a favor, però us volem traslladar una reflexió , ni jo, ni 

els meus companys no sabem si les infermeres o infermers han de fer prescripcions. 

Com no ho sabem el que pensem és que qui ha de discutir sobre això són els col·lectius, 

el Col·legit de Metges i el Col·legit d’Infermers i Infermeres.  

Ens trobem davant d’un decret de l’Estat que com ja ens tenen acostumats interfereix de 

manera maldestre a les competències de la Generalitat i dic maldestre perquè ho fa 

sense comptar amb els col·lectius, cosa molt important. A mi, des de l’àrea que gestiono 

ni se m’acudiria no comptar amb els tècnics de l’àrea, seria ridícul.  Com se li acut a  

algú emetre un reial decret o qualsevol norma de validesa sense comptar amb els 

col·lectius afectats.  

Ens consta que la Generalitat i la Conselleria de Salut estan treballant intensament en 

aquest tema i jo demanaria dues transaccions a la moció, encara que la votarem 

igualment a favor perquè és bona. Una seria a l’acord segon demanar al Govern de 

l’Estat que no actuï al marge de l’àmbit de les seves competències i donar suport al 

Departament de Salut de la Generalitat que aprovi les normes que despleguen la 

prescripció d’infermeria, etc. Si volen després ho acabem de concretar. I a l’acord tercer 

canviaria col·lectiu mèdic, per fer-ho ampli, a col·lectiu sanitari i d’aquesta manera 

inclouríem també al col·lectiu d’infermers i infermeres.  Si no ho accepteu també 

votarem a favor, però  d’aquesta manera ho faríem enèrgicament. Gràcies.   

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la CUP-PA: 

Votarem a favor. A part de la invasió competencial que ja han detallat els dos grups que 

ens han precedit, també vistes les postures i l’escenari generat per aquest decret sembla 

clar que el que en principi suposarà és un pas enrere en l’atenció dels malalts, perquè hi 

ha un perill de burocratitzar l’assistència, de demorar més el sistema i aquest fet em 

sembla que recaurà irremissiblement sobre la persona que necessita ser atesa, com si la 

degradació ja del sistema sanitari català fruit de les retallades dels darrers anys (i qui 

hagi contribuït a carregar-se’l també), no hagi carregat ja prou sobre professionals i 

usuaris les conseqüències d’aquest panorama. 

També hi ha la qüestió de què es posa en dubte la competència i la professionalitat del 

personal d’infermeria que segons el decret hauria d’estar acreditat per la Dirección 

General de Ordenanción profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y 
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Igualdad, superant prèviament un programa de 180 hores formatiu que el decret li 

exigeix. Sembla com si es poses en dubte que fins ara es rebés la formació suficient per 

receptar mediació en diagnòstics fets o en símptomes bàsics, cosa que per altra banda no 

exclou la visita mèdica. Tot i que un altre cop la situació actual ja es derivi a les 

infermeres el diagnòstic inicial que és tota una altra qüestió de tot un problema molt 

més greu que tenim de saturació i de dificultats en el nostre sistema sanitari. 

A banda d’això no sé fins a quin punt és possible complir aquest decret perquè hi haurà 

espais d’emergència on si aquest decret fos en vigor, on no hi ha metges, per exemple, 

no sé que s’hauria de fer: incomplir la llei o deixar que la gent vagi a pitjor.  Finalment 

una qüestió més general, ens agradaria saber si el PP té alguna obsessió especial per 

complicar l’existència a la gent a banda dels interessos oligàrquics als quals respon, no 

se exactament la política en general a què destinen el seu temps lliure i total en fa 

l’efecte, tampoc sé si ho separem massa. No sé si és una mena d’obsessió freudiana o va 

més enllà.  

 

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

Sempre diu vostès, Sr. Valiente, que  està aquí per fer política municipal, cosa que jo 

estic d’acord, ho respecto, (faltaria més), però no li he trobat el tema municipalista en 

aquesta moció, no he trobat la part municipal, ni la Garriga més enllà que això ho 

presenta el grup municipal de la Garriga. Una mica el Sr. Marco m’ha trepitjat 

l’argument perquè crec que aquest tema l’han de tractar els professionals, també entenc 

que aquest tema ja s’està tractant en fases de revisió, com ja ha comentat el Sr. Marco, 

tant al Parlament de Catalunya com al mateix Congreso de los Diputados. Jo penso que 

això com altres idees del PP tindrà una durada curta, com pot ser la LOMCE. 

No puc votar en contra de la moció, tampoc tinc els arguments com per votar si crec que 

aquest és un tema que s’ha de tractar en altres foros i en aquest cas prefereixo tenir una 

abstenció. 

 

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

Nosaltres ens hi hem sumat tard perquè l’especialista que és el Sr. Oliveras, com sempre 

m’ha contestat tard , però pel que ell em diu sembla ser que el sector mèdic està bastant 

a favor . 
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Intervé la Sra. Carme Pérez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E:  

Nosaltres votarem a favor.  

 

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

Vull donar les gràcies a tots els grups pel seu recolzament i per les seves reflexions.  

Sobre el que comentaven els companys d’Acord el punt tercer és fàcil d’assumir i ja ho 

fem i en quant al segon, parlem del col·lectiu i vostès feien referència a escoltar el 

col·lectiu i en aquest cas la moció ens l’ha traslladat el col·lectiu i no tinc clar si el 

col·lectiu ho tindria en consideració o no, no el puc, per tant, modificar. Sobre el tema 

que parlava el Sr. Guillén, i tant que afecta directament a la Garriga, i per això als 

acords dèiem que s’informi també a l’àrea de salut de l’ajuntament de la Garriga, i al 

CAP perquè entenem que afectarà directament el servei que ens donen. 

Gràcies a tots.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Agraïm que es vulgui incloure l’àrea de salut de l’ajuntament però cal dir que en aquest 

àmbit tenim competència zero. Des de l’ajuntament no tenim competències pel que fa al 

tema sanitari.  

 

Intervé el Sr. Marco: 

Votaríem a favor igualment i a més entenem els motius pels quals no es vol 

transaccionar. Però cal dir que la sensació d’aquest punt dos és com si el govern de la 

Generalitat i de l’Estat estesin al mateix sac i en realitat no. La Generalitat està 

treballant molt d’acord amb els col·lectius per tal d’escoltar i decretar en el sentit en què 

s’acordi , cosa que no està fent l’Estat. La transacció anava en aquesta línia: No posem-

los al mateix sac. Però tot i així endavant.  

 

Intervé la Sra. alcaldessa: 

Tenim clar com quedaria el redactat de la moció?.  

 

Intervé el Sr. Valiente: 

Al punt 3 on diu col·lectiu mèdic passarà a ser col·lectiu sanitari. 
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La moció queda redactada de la forma següent: 

«Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i SI-Solidaritat  en  defensa de la 

prescripció infermera 

 

Donat que, el passat mes de desembre el govern del PP va publicar al BOE el Reial Decret 

954/2015 que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes 

sanitaris d’ús humà per part dels infermers.  

 

Donat que, aquest decret ha generat una forta polèmica entre el col· lectiu d’infermeria ja que 

posa en dubte la seva capacitat per a la indicació autònoma i la prescripció col·laborat iva de 

medicaments i productes sanitaris.  

 

Donat que, els infermers prescriuen habitualment fàrmacs de prescripció mèdica tot seguint 

protocols i guies de la pràctica clínica, és a dir, sense el diagnòstic ni la prescripció prèvia del 

metge atès que es tracta de situacions que formen part de l’exercici professional de la 

infermeria.  

 

Donat que, el Reial Decret 954/2015 ha generat una forta inseguretat entre el col· lectiu 

d’infermeria atès que el nou text estableix al necessitat que un metge “hagi determinat 

prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a 

seguir” impedint qualsevol actuació o decisió infermera que no vagi acompanyada d’una 

prescripció mèdica amb caràcter individual, nominativa per a cada pacient i especificant 

clarament quin és l’acte infermer objecte d’atenció.  

 

Vist que, l’aprovació d’aquest decret s’ha produït sense cap mena de diàleg amb els actors 

implicats generant un fort rebuig del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 

i també dels sindicats implicats ja que suposa un pas enrere en l’autonomia dels professionals de 

la infermeria.  

 

Donat que, la prescripció infermera suposa una eina important que agilitzar la presa de decisions 

respecte el procés de salut del pacient tot ajudant a l’optimització i coordinació dels recursos del 

sistema públic de salut.  
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Donat que, a nivell estatal, el RD 954/2015 ha estat rebutjat pel Consejo General de Colegios 

Oficiales de Enfermeria de España i tots els partits polítics menys el PP han expressat en el 

marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats el refús d’aquesta 

norma.  

 

Vist que, el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els efectes de l’RD 

954/2015 i en aquest sentit, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària 

del Departament de Salut ha aconseguit excloure l’administració de les vacunes de l’àmbit 

d’aplicació d’aquest decret ja s’ha circumscrit la vacunació al marc de la salut pública i de les 

normes que l’emparen.  

 

Vist que, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució 42/XI que 

recolza públicament la feina del col·lectiu infermer mostrant la confiança i compromís en la 

seva aportació professional i insta el govern espanyol a derogar l’RD 954/2015 i a restablir el 

consens trencat en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.  

 

Vist que, en aplicació d’aquesta resolució, la Conselleria de Salut ha anunciat l’elaboració d’un 

decret català que avali la capacitat del col·lectiu d’infermeria per la indicació autònoma i 

prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris tot donant seguretat jurídica als 

infermers en l’exercici de la seva activitat. Donat que, aquesta regulació es realitzarà amb 

l’acord dels col·lectius implicats garantint la col·laboració entre metges i infermers i la qualitat 

assistencial.  

 

Per aquests motius, els grups municipals del PSC-CP i SI-Solidaritat de la Garriga proposa al 

Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori al decret 954/2015, en la línia mantinguda 

pel Parlament de Catalunya.  

 

SEGON.- Sol·licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de 

normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat jurídica als infermers en 

l’exercici de la seva professió.  
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TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del col·lectiu sanitari 

evitant l’enfrontament entre professions sanitàries.  

 

QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora General 

d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la presidenta de la 

Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Consell de Col·legis 

d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a la secció de Salut de l’Ajuntament i als Centres 

d’Atenció Primària de la ciutat. » 

 

El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (7 CiU, 4 Acord+ERC-AM, 2 C.U.P-P.A, 1 PSC-CP, 

1 SI-Solidaritat i 1 ICV-EUiA-E), 1 abstenció  (C’s), dels 17 membres assistents, essent 17 els 

de dret i de fet de la Corporació, aprova  la moció. 

 

 

Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i SI-Solidaritat, per reclamar mesures 

urgents per pal•liar els efectes i eradicar la pobresa energètica 

 

La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi 

econòmica que bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica situació 

que massa llars suporten i que tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada pels 

esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una dona de 

81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas Natural li havia tallat el 

subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens 

posa en alerta davant situacions intolerables que es poden evitar, simplement amb el 

compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a les persones que es 

troben en situació de vulnerabilitat. Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a 

Catalunya tenen a veure amb la pobresa energètica.  

 

És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies 

que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa. 

Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les administracions locals i els Serveis 

Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques 
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que estan patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm per part de la resta 

d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de les companyies subministradores, 

especialment les elèctriques, que vulneren la llei escudant-se en subterfugis administratius.  

 

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i 

la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no s'ha desplegat el 

reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment per part de 

les companyies subministradores. S'han de prendre les  mesures necessàries urgentment per 

aturar la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies més 

vulnerables. És del tot irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un 

hivern més, sense resoldre aquesta problemàtica administrativa.  

 

Per tot l'exposat, els  Grups Municipals del PSC – CP i SI-Solidaritat proposen al ple de 

l'Ajuntament de la Garriga els següents acords  

 

1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de 

juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica.  

2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la 

pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici de les accions 

que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van 

tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per 

combatre l'emergència i l'exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional. 3. 

Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 

subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 

subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 

públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 

aportacions de les empreses subministradores.  

3. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de 

subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de 

Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a 

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  

4. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible de 
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les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 6. Instar el Govern de la 

Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals per crear oficines 

d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el consum d'energia, i 

alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi energètic a les llars 

en situació de pobresa energètica.  

5. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament 

Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la 

pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies.  

6. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 

l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 

d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, 

a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de 

vulnerabilitat, i a les empreses subministradores.  

 

INTERVENCIONS  

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

Tots coneixem el cas de la dona de Reus  i no cal tornar-ho a repetir aquí. A partir 

d’aquí s’ha vist una manca dels “convenis” que tenen signats els ajuntaments amb les 

empreses subministradores d’electricitat  o altres subministres i per tant nosaltres que 

ens arriba a través d’altres entitats i per això ho portem al plenari. Demano disculpes 

perquè ens va arribar el divendres a primera hora del matí i ho vam traslladar 

ràpidament als grups municipals però ha estat mot prematur i ho deixo a la seva 

consideració. 

 

El  Sr. Valiente llegeix els acords de la moció.  

 

Intervé la Sra. Meritxell Budó, en representació del  grup municipal de CIU:  

En primer lloc dir que nosaltres votarem a favor  d’aquesta moció, però tenim un punt 

de contradicció que estaria centrat bàsicament en aquest primer punt on diu aprovar 

immediatament el reglament que ha de desenvolupar la llei 24/2015 . Ho dic perquè 

precisament les empreses subministradores com en aquest cas Gas Natural i arrel del cas 

que s’ha produït amb la mort d’aquesta persona a Reus, és l’excusa que utilitzen per 

evitar possibles sancions i accions per part de la Generalitat. 
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Des del govern de la Generalitat, de la conselleria d’empresa i també de la de Benestar 

social s’ha dit,  que no cal un reglament perquè aquesta llei és prou explicita i els 

protocols per dur-la a terme. És a dir queda molt clar de quina manera i com es pot 

actuar precisament per evitar els talls de subministra en el cas de la pobresa energètica. 

Aquest protocol està penjat a la pàgina web, és de fàcil accés i parla molt clarament de 

quines accions i com s’han de dur a terme.  

El que passa és que Gas Natural diu que hi ha buits legals i que cal un reglament per 

coordinar aquest protocol, quan això no és ben bé així. En aquest sentit són les 

companyies les que estan reclamant aquest reglament, i s’agafen a que no hi ha 

reglament per combatre aquesta llei.   

Des de la Generalitat de Catalunya malgrat Gas Natural hagi dement això procedirà a 

obrir-li un expedient sancionador a aquesta empresa subministradora. És important 

posar en valor perquè és la feina conjunta de moltes formacions polítiques, que avui per 

avui Catalunya és l’única comunitat autònoma que fins ara ha aplicat sancions en 

matèria de pobresa energètica a les empreses que des de que va entrar en vigor aquesta 

normativa catalana referent a aquest àmbit s’han aplicat 18 sancions de 10.000€ cada 

una i s’han dut a terme 39.000 actuacions per evitar talls de subministrament.   

Per part del Govern s’estan treballant  convenis i això és important (crec que també ho 

recull la moció), que permetin aquestes bonificacions i condonacions en el cas de 

persones que es trobin en situació de vulnerabilitat de la mateixa manera que ja s’ha fet 

amb les empreses de subministrament d’aigua. Ens trobem que  aquest punt  hauria de 

contradir el que diuen les empreses. No cal fer un reglament per dur a terme aquestes 

polítiques. Demanaríem retirar aquest punt i ens sentiríem més còmodes amb el 

redactat.  

Al punt quart...no sé si seria un punt i apart, o un punt sisè, on diu “Instar el Govern de 

la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals ...”. Diguem que hi 

ha hagut un acord entre la Generalitat i les quatre Diputacions  per tal de posar recursos 

a disposició dels ajuntaments, no només recursos econòmics, també recursos tècnics, 

per tal de  donar suport a les administracions locals per crear oficines d’eficiència 

energètica que puguin assessorar la ciutadania per evitar aquest consum d’energia i 

alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d’estalvi energètic. De fet 

des de la Diputació s’està duent a terme un sistema d’auditories energètiques a 

domicilis, (igual que s’està fent l’arranjament d’habitatges de la gent gran),  de fet s’està 
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pressupostant de cara al  2017,  i d’això en podrem disposar els diferents ajuntaments de 

Catalunya, per tal de veure de quina manera podem millorar l’eficiència energètica i 

alhora s’acompanya d’una dotació econòmica  per tal de poder fer front a certes 

despeses  per dotar i dur a terme aquestes mesures d’eficiència energètica. En aquest 

sentit  està bé instar el govern de la Generalitat, però cal dir que s’ha fet ja aquest   

conveni . Tot i això el punt no ens incomoda i el podríem votar favorablement. 

Recordar que sense aquest reglament les administracions  podem seguir actuant  i no 

recordo  haver llegit, potser si que hi és a la moció, però en tot cas podríem posar un 

punt en què es demanés que des de la juntament de la Garriga  es duguin a terme 

accions per sancionar, si s’escau,  les companyies de subministrament que tallin els 

serveis sense avisar els serveis socials. Jo crec que podríem recollir aquest punt a la 

moció. Seria just dur a terme aquestes accions per part del municipi i si tots estiguessin 

d’acord la nostra proposta seria la d’incorporar aquest punt a la moció.  

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà, en representació del grup municipal d’Acord+ERC-AM: 

Bona nit. Nosaltres votarem a favor, no podria ser d’una altra manera. En principi el fet 

que ens adherim o no  a  vegades les adhesions són per una qüestió de temps, no pas per 

la importància o la magnitud de la moció que es presenta. No ho sabem fer d’una altra 

manera. Hem provat vint circuits i no funcionen. Per tant que ens adherim, o no,  no és 

per  una qüestió de rellevància sinó perquè no hem tingut el temps de preparar-la.  

Dit això el que diu la Sra. Alcaldessa és evident. Té tota la raó. Hem interpretat en 

aquest punt número 1 dels acords, que quan parla de fer  el reglament està parlant  de la 

reglamentació que ja existeix, tampoc diu “ fem el reglament” . La Generalitat en diu 

procediment  i entenc que en aquest cas podria ser com una mena de sinònim  donat que 

articula expressament  i específicament la manera d’actuar. Aquesta és una llei aprovada 

pel Parlament de Catalunya  de la qual també s’han desenvolupat els procediments per 

poder-la aplicar.  Pel que fa a una reglamentació, aquesta només tindria a veure en la 

part del circuit de les factures impagades, de com l’administració i les empreses hi fan 

front. No pas del circuit dels talls de subministrament. Això és consultant les dades de 

l’aliança contra la pobresa energètica que així ens ho confirma i són els qui ens donen la 

validesa per poder dir això amb totes les lletres.  

En aquesta Llei 24/2015 els articles que fan referencia a la pobresa energètica no estan 

suspesos pel Tribunal  Constitucional i per tant estan en vigor des del 29 de juliol, data 
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en què es va aprovar aquesta llei i des del novembre  de l’any 2015 quan la Generalitat 

publica els protocols i es procediments  d’aplicació de la mateixa. S’han elaborat i 

aprovat protocols d’aplicació d’aquesta llei  i estan penjats a la web de l’Agencia 

Catalana de Consum. El Govern ha desplegat diverses  mesures per tal de garantir que 

cap persona es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics. Encara que el 

Director de Gas Natural digui que no hi ha reglamentació  i que per això ells no 

l’apliquen aquesta llei està perfecta ment protocol·litzada i procedimentada  i s’aplica  

des de fa més d’un any . No s’entendria que l’Agència Catalana de Consum  admetés 

denúncies per incompliment de la llei en base al codi de consum si fos una llei que no es 

pogués aplicar per manca de procediment. De tota manera els tribunals ja decidiran. 

Pel que fa a l’apartat que parla del conveni de la Generalitat amb els empreses 

subministradores amb la exigència de la publicació d’aquests convenis  i de les 

aportacions que facin les     empreses subministradores, evidentment. 

Pel que fa al punt on parla dels llocs de presentació de sol·licituds  d’ajuts  del Fons 

d’atenció solidaria de subministraments bàsics, cal dir que és a tota l’administració.  

Encara que diguem que s’ha de presentar a les quatre agències de les quatre províncies a 

totes les oficines de  benestar social i  també a l’OAC del nostre ajuntament  com a 

finestretes úniques  es podrien presentar. Es pot presentar sempre que els documents 

vagin adreçats a  qualsevol organisme  públic. Quan es diu que han d’anar a les oficines  

de l’Agència Catalana de Consum(ACC)  es refereix a què han d’arribar-hi com a lloc 

final, no pas que no es puguin presentar en qualsevol d’altra oficina que garanteixi 

aquest circuit. Pel que fa la tramitació àgil i flexible de l’acreditació de trobar-se en risc 

d’exclusió residencial  és tan àgil com preveu aquest procediment  del que hem parlat 

tota l’estona, previst en aquesta llei i és que tan bon punt els serveis socials són 

coneixedors del cas l’apliquen. De fet els terminis estan absolutament determinats i no 

ens els podríem saltar  si no fos saltant-nos la llei. Per tant no es pot ser més àgil del que 

ja s’està fent, pensi que s’han d’emetre informes amb 15 dies de temps quan coneixem 

l’usuari i amb un màxim de 2 mesos quan no el coneixem.   

Pel que fa a instar la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals  

podem dir que l’ajuntament de la Garriga ha subscrit el conveni que ha propiciat l’ACC 

per tal de recuperar gran part del pressupost destinat a aquests ajuts, al pagament de 

rebuts de subministraments. També estem inclosos, com ha dit  la Sra. Alcaldessa en el 

programa d’estudi i  proposta de noves mesures d’estalvi que preveu assessorar, 
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informar  i posar millores  als usuaris als quals els serveis socials  hagin detectat que 

siguin susceptibles de millorar  el seu consumi per tant la seva despesa energètica. Des 

de l’àrea d’acció social  del nostre ajuntament es destina el pressupost necessari  per tal 

d’evitar cap tall de subministrament a les persones o famílies vulnerables  i a més a més  

garantir que  no quedin en deute amb les empreses subministradores.  

Pel que fa a reclamar  al govern de l’Estat espanyol que adopti les recomanacions fetes 

pel Parlament europeu del 14 d’abril de 2016, endavant naturalment, tot i que la llei 

catalana 24/2015 és molt més agosarada encara i realista  ja que no només hem de parlar 

de no  tallar el subministrament a l’hivern sinó tot l’any i per una raó de justícia i no 

només de fred . 

I un petit apunt que acabo d’anotar  sentint al Sr. Guillén , m’ha sorprès una frase que ha 

dit. Ha dit  “qui es salta una  llei s’està buscant un problema”, doncs endavant els 

problemes!. Gràcies.  

 

Intervé el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal  de la CUP-PA: 

Ara fa un any i un ple vàrem presentar  una moció per combatre la pobresa energètica  

aquí a la Garriga i un any i un ple després  continuem lamentant casos a tot arreu i 

alguns  fatals com el de Reus. Per tant la situació ni millora ni avança massa. És evident 

que les aplicacions de la llei han permès una certa actuació sobre el tema però la 

gravetat hi continua essent malgrat declaracions i xifres triomfalistes que pregonen 

recuperacions econòmiques a nivell macro però de les quals no es beneficia tothom i no 

sé ni si la majoria. De fet, el que indicava la Sra. alcaldessa  referent a què la Generalitat 

havia obert un centenar d’expedients i havia posat 18 sancions  de 10.000€, justament 

l’Aliança contra la pobresa energètica destaca la migradesa d’aquestes sancions i  la 

pobresa d’aquesta quantitat de sancions, perquè l’Aliança contra la pobresa energètica 

transmet a la Generalitat els incompliments diaris de les companyies subministradores 

d’energia i  per tant pot actuar d’ofici  inspeccionant més aquestes companyies  i no 

esperant a què arribin les denuncies per altres vies. 

Coincideixo amb que s’indiqui explícitament  que hi hagi la potestat sancionadora. Crec 

que també l’Aliança contra la pobresa energètica indica que només l’ajuntament de 

Sabadell exerceix la seva potestat sancionadora, la Sra. Castellà deia que aquí també..... 

Vaja que hi ha un potencial en la norma que permetria eradicar  part d’aquests 

problemes. Signar els convenis amb les companyies subministradores, que no s’ha  fet 
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des de la Generalitat,  hi podria ajudar i no sé si endurir, però si senzillament aplicar 

aquesta potestat sancionadora per impedir que surti gratuït i sobretot si els hi posem 

10.000 euros de multa els hi continua sortint gratuït  tallar el subministrament energètic 

a la gent. Potser anirem avançant una mica més i prenent consciència del problema, 

perquè bàsicament és un problema de mercadeig  de drets bàsics, de drets vitals 

pràcticament de les persones  i d’incompliments de la Llei 24/2015  que costen vides. És 

una cosa bastant greu. Per tant insisteixo, s’ha de sancionar i s’ha de fer d’una forma  

exemplar i no amb afanyi recaptatori sinó senzillament perquè la pobresa energètica 

mata. Gracies. 

 

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

En primer lloc agrair al Sr. Valiente que hagi presentat aquesta moció que té un esperit 

molt més constructiu i no busca tants culpables  com altres mocions que  s’han presentat 

sobre pobresa energètica. La recolzarem totalment. Hi ha un punt 3 que quan es parla de 

qui es fa càrrec del deute de les famílies no queda clar però no crec que això desvirtuï 

l’esperit de la moció . 

No anava a dir res més, però quan m’ha dit la Sra. Castellà que saltar-se la llei 

benvingut sigui. No Sra. Castellà, aquí no se salta ningú cap llei, jo ho vaig dir i a més 

ho tinc transcrit de quan ho vaig dir a la moció sobre pobresa energètica que es va 

tractar. No hi cap tribunal constitucional que hagi suspès el tema de la pobresa 

energètica, s’ha suspès una part i uns articles en concret, però aquí no s’ha saltat cap llei 

aquí el que hi ha és que Junts pel Si  no ha fet tota la feina que havia de fer. I ho vaig dir 

en aquell ple, del 100% del fons per a la pobresa energètica  es va gastar només un 20%  

i els convenis amb les companyies elèctriques no s’han firmat, com ha dit molt bé el Sr. 

Prims,  per tant no s’ha saltat cap llei aquí és que no s’han fet els deures, això és 

evident.  

Jo no estic en aquest triomfalisme que hi ha avui dia. Crec que avui hi ha hagut una 

reunió  d’entitats del tercer sector amb l’Aliança contra la pobresa energètica i la 

Generalitat i el resultat  és que han trobat una Generalitat que no  els ha donat solucions. 

Crec que tenim molta feina a fer i que el que és important  és que mocions com aquestes 

es   presentin i crec que és important que el reglament d’aquesta moció  que diuen que 

no els fa falta però sembla ser  que les companyies elèctriques s’agafen a aquest “clavo 

ardiendo” per no pagar o per no fer-se responsables, si més no s’hauria d’intentar 
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desenvolupar. Gràcies.  

 

Intervé la Sra. Carme Pérez Farrerons, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E: 

Estem d’acord amb la moció.  

 

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

Sobre el punt que deien vostès sobre posar sancions a nivell municipal o signar 

convenis amb les empreses  nivell municipal, a nosaltres ens sembla bé. Enteníem que 

el punt número dos on parla de recolzar les polítiques municipals era això, però si queda  

millor reflectit i hi ha un punt  que ho reflecteix directament nosaltres  hi estem d’acord.  

Després li passem el redactat al Sr. secretari.  

Sobre la resta de reflexions estem d’acord. Sobre el punt 1 dir que ho desconec 

directament  però tot el que sigui recolzar les empreses subministradores no estarem 

d’acord, per tant si hem de retirar el punt  1 ens ho podem plantejar, no tenim problema. 

Per tant retirem el punt 1 i afegim  el punt que ens han passat. Crec que no em deixo cap 

reflexió i vull donar les gràcies a tots els grups municipals. 

 

Intervé la Sra. Dolors Castellà: 

He comés un error, jo he dit que nosaltres ho fèiem i no havia entès el que volíeu dir. La 

capacitat recaptatòria que té l’ajuntament de Sabadell no la tenim nosaltres, perquè per 

sort o per desgràcia, tenim un magnitud numèrica  i un volum de problemàtica molt 

diferent  i no sé si podrem arribar a aquest punt donat que podem tenir l’oportunitat i de 

fet ho fem, de treballar de forma molt preventiva, de manera que des del nostre punt de 

vista ara no seria una prioritat  perquè tenim la possibilitat de fer una prevenció a 

l’entorn  que ens movem. Gràcies. 

 

La moció queda redactada de forma següent: 

 

«Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i SI-Solidaritat, per reclamar 

mesures urgents per pal•liar els efectes i eradicar la pobresa energètica 

 

La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica 

que bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica situació que massa llars 
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suporten i que tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada pels esdeveniments ocorreguts 

el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un 

incendi provocat per una espelma. Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum per 

l'impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions 

intolerables que es poden evitar, simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els 

subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Segons 

informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels 

incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb la pobresa 

energètica.  

 

És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies que 

no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la pobresa. Però 

sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les administracions locals i els Serveis Socials 

Municipals. Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes situacions tan dramàtiques que estan 

patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm per part de la resta d'administracions, com són 

l'estatal i l'autonòmica i de les companyies subministradores, especialment les elèctriques, que 

vulneren la llei escudant-se en subterfugis administratius.  

 

A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i 

la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. Però no s'ha desplegat el reglament 

corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu el compliment per part de les 

companyies subministradores. S'han de prendre les  mesures necessàries urgentment per aturar 

la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies més 

vulnerables. És del tot irresponsable i temerari, per part de la Generalitat, deixar passar un 

hivern més, sense resoldre aquesta problemàtica administrativa.  

 

Per tot l'exposat, els  Grups Municipals del PSC – CP i SI-Solidaritat proposen al ple de 

l'Ajuntament de la Garriga els següents acords  

 

1. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la 

pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici de les accions 

que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir 

com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per 
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combatre l'emergència i l'exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional.  

2.  Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 

subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 

subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial i fer públic 

a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com les aportacions de 

les empreses subministradores.  

3. Iniciar tràmits amb les empreses subministradores a la Garriga per establir convenis de cara 

a la condonació de deutes a les famílies en risc d’exclusió social, i adoptar les mesures 

escaients per sancionar si és el cas a les empreses subministradores que tallin  els serveis a 

dites famílies s4nse avisar prèviament als serveis socials municipals. 

4. Ampliar els llocs de presentació de sol· licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de 

subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines de 

Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del Consum a 

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  

5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible de 

les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial.  

6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals per 

crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el consum 

d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures d'estalvi energètic 

a les llars en situació de pobresa energètica.  

7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament 

Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa 

davant de l'augment de les despeses de les famílies.  

8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 

l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 

d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, a 

les entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, 

i a les empreses subministradores. » 

 

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

2 C.U.P-P.A, 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. 
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13. Precs i Preguntes  

 

Prec que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA-E, sobre la renovació dels bancs 

municipals 

 

Fent-nos ressò de peticions fetes per persones grans de la Garriga, presentem aquest prec. 

 

Atès que els bancs instal·lats en el nostre municipi presenten una dificultat d’us per a les 

persones grans i/o de mobilitat reduïda, ja que l’alçada del seient és insuficient  cosa que 

dificulta la incorporació.  

 

Formulem el següent prec: 

 

Que a partir d’ara els bancs que es comprin nous per a la substitució dels malmesos o per la 

instal· lació de nous compleixin l’alçada suficient per facilitar l’ús per a persones grans i/o de 

mobilitat reduïda. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública: 

És cert que no hi ha una normativa que reguli l’alçada dels bancs, però s’acostumen a 

posar a 40-45 cm  d’alçada que és el que recomanen els  proveïdors. Els que es posen al 

paviment actualment ja es posen a 45 cm  potser que hagin trobat algun de  fa temps que 

estigui posat dins de la sorra, no d’un terra  de formigó, fort i que probablement estigui  

més ensorrat del que seria normal.  Tots els que posem ara els posem a 40-45 cm 

d’alçada que és el que recomana el proveïdor.  

 

 

Prec que presenta el grup municipal del PSC – CP de la Garriga sobre la denegació 

sistemàtica de les demandes de Responsabilitat Civil a la Garriga  

 

Vist que fa uns mesos l’Equip de Govern es va comprometre a convocar a totes les forces 

polítiques de l’Ajuntament de la Garriga a revisar els motius de la denegació sistemàtica de les 
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demandes que ciutadans i ciutadanes interposaven contra el mateix consistori i que mai 

prosperaven.  

 

Vist que des d’aquest compromís del Govern fins ara, han passat 5 mesos, i que aquest aspecte 

no va ser debatut en aquell plenari degut a aquest compromís de l’Equip de Govern.  

 

Vist que creiem que 5 mesos, són força mesos per a trobar un forat per a convocar als membres 

dels partits polítics per parlar sobre aquest aspecte i no hem vist en cap cas intenció del govern 

municipal de parlar-ne.  

 

Per tot això formulem el següent prec  

 

• Que es convoqui de forma urgent una comissió per parlar d’aquest aspecte.  

 

INTERVENCIONS 

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

Ja sabem que no és l’ajuntament sinó que tenim contractada un asseguradora, però es 

van comprometre fer una reunió i el que demanem bàsicament és aquesta reunió. 

 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Recollim el prec i convocarem aquesta reunió per tal de treballar aquest tema i fer una 

anàlisis de com s’està duent a terme  aquest tipus de demandes de responsabilitat 

patrimonial.  

 

 

Prec que presenta el grup municipal de C's la Garriga referent a la promoció del comerç 

local per la propera campanya nadalenca 

 

Atès que el període de Nadal està considerat com el més important a nivell de vendes al sector 

comerç relacionat principalment amb l'increment del consum que fa la població. 
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Atès que a la Garriga el nostre comerç pateix la competència que pot fer minvar les seves 

vendes de grans superfícies situades fora de la nostra localitat així com "l'efecte capital de 

comarca" que exerceix Granollers. 

Atès que recentment ens hem assabentat que Les bicoques de la Garriga, una iniciativa sorgida 

fa dos anys des de l' àmbit privat però amb recolzament municipal que tenia com objectiu 

promoure el comerç local durant el Nadal i animar als garriguencs a comprar al nostre poble no 

es farà enguany perquè segons informen des de La Garriga Digital no s'ha pogut augmentar 

l'aportació que feia l' Ajuntament. 

És per tot plegat que formulem els següents precs: 

• Que se'ns informi de quina era la quantitat que demanava els editors de Les bicoques i 

quina la que aportava  l'Ajuntament. 

• Conèixer quines iniciatives tenen previstes des de l'Equip de Govern per promocionar el 

comerç local davant d'altres comerços comarcals o provincials en aquesta campanya de 

Nadal vist que no hi comptarem amb Les bicoques. 

 

INTERVENCIONS  

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de comerç: 

En el seu prec demana dues coses, una saber quina aportació fèiem. L’aportació que feia 

l’ajuntament a les dues darreres edicions va ser de 4.000 € i així mateix pregunta què 

demanaven els promotors. No li puc contestar a això perquè no  ho sé del cert, donat 

que no els hi vàrem preguntar. Per respondre això m’hauré d’allargar una miqueta. Les 

bicoques és una campanya que entenem que funcionava, a la segona edició ( són tres 

edicions en total), que va tenir una acollida important  d’uns 100 comerços i la tercera 

una acollida més important d’uns 140, és a dir va tenir un augment d’un 40%. Davant 

d’això a la reunió que vàrem tenir amb els promotors es va dir que al ser una campanya 

que funcionava i a la que l’ajuntament donava suport, però que aquest  any el que es 

faria és donar-hi una mica menys de suport econòmic, que no logístic. Al ser una 

campanya va que funcionava es decidia donar els diners a altres campanyes  i la 

resposta va ser “no, no, és que no resistirem”. Vàrem fer diverses propostes, tipus 

impremta, abaratiment de costos, etc. Davant d’això van continuant dient que no 

aguantarien i aquest  regidor va dir que es faria la mateixa aportació que l’any anterior, 

4.000€  i la seva resposta va ser que tampoc aguantarien. En aquell moment ens va 

semblar que malgrat els resultats de la campanya de l’any anterior, que eren bons, 
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encara que part del sector comercial (part important) no ho veien així  calia repensar-ho. 

Vam dir de no fer aquesta aportació ara, si no es poden fer les bicoques s’han de 

repensar amb profunditat i les deixarem per l’any  vinent. 

Referent al segon prec dir que en realitat el que es va fer l’any passat després de la 

campanya de nadal va  ser avaluar-la  i aquesta avaluació ens va dir diverses coses . Que 

la majoria d’actes que es fan, comercials i no comercials, però si de repercussió 

comercial,  es fan al centre. S’ha d’escampar. Correcte. Segona, la campanya de Nadal 

no ha funcionat, els comerços no estaven gens satisfets  dels resultats. Per una banda et 

diuen que tenen rebaixes a tothora, amb això no estic dient que les bicoques fossin 

inútils, però eren rebaixes abans de què arribessin les generals, i que els locals buits a la 

Garriga no ajuden al comerç . Llavors què fem nosaltres?. Ja m’ho explicareu si 

funciona perquè estem a tocar d’aquestes dates, però els incentius que apliquem per 

aquest any són diversos. Per una banda  comunicarem tota la campanya que es fa 

abastament, ho veureu aviat perquè és imminent. Per altra banda  mirarem, amb alguna 

aportació que també veureu, de fomentar l’activitat que es fa més amunt i més avall del 

centre . Hi haurà alguns canvis que no són substancials però si que agradaran, suposo, 

en quant al parc de Nadal, en quant a les activitats comercials que es fan per tal de 

millorar-ho.  

El problema del comerç és profund, hi ha unes quantes coses de les que s’ha de parlar i 

estic convençut  i vull fer-ho amb tothom, però potser particularment amb vostè Sr. 

Guillén, perquè toca molt aquests temes i m’agrada molt sentir-lo. Per tant en parlarem, 

però no estrictament  s’emmarca a la campanya de Nadal sinó que és el que comentava 

ara fa un moment. Gràcies. 

 

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

Només una pregunta Sr. Marco perquè hi ha un tema que em sembla una contradicció. 

Hem valorat que la campanya de les bicoques havia estat bona, sobretot  l’última, però 

per una altra banda  m’ha dit que el  comerç no estava satisfet  amb la campanya Nadal . 

Què és una valoració dels editors per una banda i del comerç per una altra?.   

 

Intervé el Sr. Lluís Marco, regidor de comerç: 

No vull esplaiar-me excessivament en aquest tema. A mi si que em  consta que vista la 

valoració dels editors, dels  germans Cucurella, ens va semblar que la campanya era 
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favorable, el que passa és  que també els vam demanar al segon any de la meva 

contribució a la gestió, que els criteris de valoració fossin una mica més 

professionalitzats, la qual cosa no em va semblar que fessin. A què ve això?. Això ve a 

què la nostra aportació més enllà dels 4.000€  ja no es podia considerar justificada.  De 

fet estava justificada, crec jo, per sota dels 4.000€ . Dic això també amb uns criteris que 

no són molt professionals. D’altra banda és cert que des d’algun sector  del comerç 

se’ns va dir que aquesta campanya ara ... s’havia de repensar i jo crec  que era important 

repensar-ho. Gràcies.  

 

 

Prec que presenta el grup municipal de C's la Garriga referent a la millora de l'asfalt de la 

N-152-z (carretera de les Franqueses a la Garriga) en el tram que passa pel nostre municipi 

 

Atès que a la darrera comissió d'urbanisme se'ns va informar que aquest tram de l' antiga N-152 

que passa per la Garriga és de titularitat municipal, en contra del que a priori pensàvem molts 

que era de titularitat supramunicipal. 

 

Atès que ens agradaria que al Plenari quedés constància pública de si és o no una via de 

titularitat municipal 

 

Atès que és una carretera important en el dia a dia dels garriguencs que acumula un gran trànsit 

de vehicles diàriament. 

 

Atès que l'estat del ferm, en especial a l'alçada una mica abans del punt quilomètric 35 (venint 

des de les Franqueses la corba a dreta en baixada que va a donar a la rotonda on és en Tamayo), 

presenta uns sots importants que poden provocar danys als vehicles o accidents per envaint  el 

sentit contrari de la circulació per tal de evitar-los.  

 

És per tot plegat que formulem aquests precs 

 

• Que de confirmar-se la titularitat municipal de la via es tingui previst al capítol 

d'inversions del pressupost de l'any vinent una partida per reparar  preferentment aquest 

tram tan malmès sense perjudici d'altres obres d'adequació que es poguessin dur a 
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terme. 

• Que en cas de que no ho sigui, s'insti a la administració competent per part del nostre 

Ajuntament i amb caràcter d'urgència a la millora de la carretera en els termes 

expressats a l'anterior punt 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública: 

La titularitat d’aquest tram de carretera és nostre  i per tant és nostra la feina i la 

responsabilitat de tenir-la adequada. Dins el pressuposts 2016 tenim previst fer aquest 

arranjament. Serà probablement a final d’any, estem rebent  pressupostos d’empreses 

del sector  i no crec que triguem gaire a fer-ho. El Sr. Valiente també ens havia fet un 

prec en aquest sentit i la idea és fer-ho abans que acabi l’any. 

 

 

Prec que presenta el grup municipal de C's la Garriga demanant la instal·lació d'un pas de 

vianants i millora de l'enllumenat a la carretera de l'Ametlla cantonada amb carrer Satèl·lits. 

 

Atès que és un tram de carrer que presenta el seu últim pas de vianants direcció sortida de la 

Garriga a uns 100 metres del lloc citat al títol del prec. 

 

Atès que s'acumula en determinades hores del dia trànsit en aquesta zona tant dels vehicles que 

accedeixen o surten del poble per aquesta via com els que surten de la zona de Can Illa. 

 

Atès que hi ha un restaurant que per accedir-hi molta gent creua directament per aquest tram i 

no pel pas de vianants que està més endavant cosa que sobretot de nit sigui per una il·luminació 

pobre, sigui pels contenidors que tapen certa visibilitat s'esdevé perillós. 

 

És per tot plegat que formulem aquest prec: 

 

• Que s'instal· li un pas de vianants i es millori tant com sigui possible l'enllumenat públic 

en aquest punt. 

 

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

És el darrer prec que presentem, però és el primer que vaig fer. El vaig fer la mateixa nit 

de la castanyada perquè és una cosa que em va passar a mi directament i després em 

vaig trobar que li van preguntar a vostè al programa de ràdio, Sra. alcaldessa. Sortint del 

restaurant que  hi ha allà, vaig creuar , vaig fer-ho malament, no vaig creuar per un pas 

de vianants, em vaig saltar la llei i no s’ha de fer perquè té conseqüències!. La 

conseqüència que vaig tenir és que un cotxe que venia molt lluny va accelerar i el meu 

fill i jo ens vàrem escapar “por los pelos”.  A partir d’aquí vam veure que allà faria falta 

un pas de vianants  i potser la zona  no està del tot il· luminada arrel de fer una cosa que 

jo sé que no s’ha de fer i que no recomano que es faci tot i que es fa molt per part de la 

gent que va al restaurant.  

És una recomanació que faig a via pública i demanaria que la tinguessin en 

consideració.   

 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

D’acord, moltes gràcies. Així ho farem.  

 

Intervé el Sr. Joan Esteban, regidor de via pública: 

La titularitat de la carretera és de la Diputació per tant hem de demanar permís, primer 

per ampliar el tema de l’enllumenat, que és veritat que és insuficient en aquella zona i  

per altra banda considerarem el fet de posar un pas de vianants  a davant del restaurant 

perquè és cert que travessem, vostè i jo també ho he fet per no anar a l’altra. 

Aprofitaríem també pel tema de la recollida d’aigües  que tenim un problema a l’altra 

banda i  també faríem una actuació.  

 

 

Preguntes escrites 

 

Pregunta escrita que presenta el grup municipal de C’s 

 

1. En relació a la incidència apareguda a la xarxa d'aigua el passat 21 d'octubre que va afectar 4 

carrers cèntrics de la Garriga es va obrir una investigació per dictaminar les causes de 

l'esmentada incidència i es van fer unes proves analítiques. Tenim ja el motiu de la causa i  els 
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resultats de les analítiques? Si no es així: tenen alguna previsió de quan serà? 

 

INTERVENCIONS  

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Li  puc dir que si no aquesta  serà la setmana vinent que ja tindrem els resultats de les 

probes analítiques , perquè com vostès sap quan hi ha temes de microbiologia triga el 

seu temps amb els diferents cultius i per tant són unes analítiques que s’allarguen molt 

en el temps. Tenim bastant determinada la causa i tan aviat tinguem tancat  aquest 

expedient els farem coneixedors, també als veïns i veïnes afectats, dels resultats. 

Abans de començar amb les preguntes orals permetin-me que  al punt de l’ordre de dia 

dels informes d’alcaldia, que com les mocions venien seguides, m’he saltat, els digui 

que sobre el tema del que abans hem parlat arrel de les dues mocions que s’han aprovat 

avui referents al tema de la lluita contra la violència masclista i que ja s’ha esmentant 

abans, que des de l’ajuntament de la Garriga ens vàrem presentar en un cas com a 

acusació particular , dir-los que a l’auto d’apertura del jutge oral s’obre el judici per 

assassinat. Aquesta és una bona notícia. De fet és el que des de l’ajuntament havíem 

demanat, que s’obrís per assassinat i no per homicidi. Tota aquesta causa ara es remetrà 

al tribunal del jurat pel seu judici. Al ser assassinat es jutjarà amb la pena màxima  i si la 

persona és condemnada ho serà per assassinat i no per homicidi. 

 

Preguntes orals 

Preguntes orals que formula  el Sr. Roger Prims, en representació del grup municipal de la 

C.U.P-PA: 

• Voldríem saber quan està previst convocar la comissió de nomenclàtor ara que ja està 

constituïda? 

• Voldríem saber quan es posaran espais d’expressió ciutadana a la Garriga, tal com vam 

demanar al Ple de juliol? 

• Voldríem saber quan se’ns convocarà per revisar el ROM, tal com vam demanar al Ple 

de juny? 

• S’ha treballat d’alguna manera la qüestió dels camins escolars, tenint en compte que el 

darrer Consell Municipal d’Educació hi va mostra interès? 

 

Pregunta oral que formula  el Sr. Ángel Guillén, en representació del grup municipal de C’s: 
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•  Només una pregunta que acaba de citar el Sr. Prims. Quan  es convocarà el Consell 

escolar municipal que encara no s’ha convocat després de començar el curs.  

 

Pregunta oral que formula  el Sr. Àlex Valiente, en representació del grup municipal del PSC-

CP: 

• La meva pregunta era sobre el tema del ROM i ja l’han comentat els companys de la 

CUP. 

 

Pregunta oral que formula  la Sra. Carme P. Farrerons , en representació del grup municipal 

d’ICV-EUiA-E: 

• La nostra pregunta és sobre el tema de la fuita d’aigua contaminada, ja vam demanar  un 

informe i ara s’ha dit que potser la propera setmana el tindrem. L’estàvem esperant. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé la Sra. alcaldessa:  

Sobre el tema de convocar la comissió del nomenclàtor  cal dir que en aquest juntament 

no hi havia el costum de convocar la comissió a no ser que hi hagués un requeriment i 

una necessitat: canviar el nom d’un carrer  o posar noma algun nou carrer. Com no hi ha 

hagut aquesta necessitat no s’ha convocat la comissió  perquè bàsicament les seves 

funcions són aquestes. Tan bon punt es produeixi una necessitat es convoca perquè són 

ells unilateralment  els qui proposen i la seva proposta es porta al ple per posar en 

consideració  de tots nosaltres. 

 

Intervé el Sr. Prims: 

Nosaltres vàrem presentar un prec sobre aquesta qüestió, sobre alguns noms de carrers i 

algunes plaques susceptibles de canviar o de posar. Per tant ja teníem coses  detectades. 

Ho hem de traslladar als membres de la comissió perquè es pugui reunir i fer-ho, o com 

funciona?. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

No, ens ho traslladen i farem la convocatòria oficial . 

Pel que fa als espais d’expressió ciutadana, el tema de la cartelleria, vàrem  demanar uns 

pressupostos que no sé si ja els tenim o no. 



 

147 
p.o. 23/11/2016 

 

Referent al ROM, si els sembla  podríem trobar-nos al mes de gener i  començar a 

treballar aquesta proposta de modificació del reglament a través de la comissió de 

participació ciutadana i començar a fer noves propostes per incorporar al ROM.  

 

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

Bona nit. Sobre el tema dels camins escolars al  darrer Consell Escolar Municipal  va 

venir  el tècnic i ja va explicar el què i el com.  Va haver-hi una escola que  es va 

mostrar interessada, l’escola Puiggraciós, a assumir el projecte, però hi ha hagut un 

canvi de direcció, han hagut altres prioritats i ens hem quedat aquí. 

De tota manera l’altre dia ens vam reunir amb l’escola Tagamanent i la directora em va 

dir que no podien fer el projecte perquè no donaven l’abast  però em va parlar  d’una 

sèrie de millores que volien fer en relació a com arribar  a l’escola Tagamanent i com 

estava indicat.  Això ho he traslladat al Sr. Esteban, regidor de via pública,  ell molt 

amablement ha agafat la paraula i  ha quedat en fer una reunió amb la directora, (...avui 

mateix?), perquè la directora tenia una sèrie de propostes, com he dit, que han sigut molt 

benvingudes.  Tot això s’explicarà al proper Consell Escolar Municipal que està 

convocat pel dia 5 de desembre a les 18.30h. 

 

Segueix la Sra. alcaldessa: 

Moltes gràcies. El tema de l’aigua ja estava contestat  i per tant donem per acabat el torn 

de preguntes orals.  

Bon vespre a tots i a totes i recordar que al desembre el plenari serà el dimecres dia 21 i 

es portarà entre d’altres  punts de  l’ordre del dia, perquè és un ple ordinari, el projecte 

dels pressupostos municipals. 

Recordar-los també que el proper dilluns a les 20 h a la Sala de Plens l’equip de govern 

presentarà l’avantprojecte de pressupostos, que com saben és un document obert , que ja 

fa dies s’ha fet arribat a les diferents formacions polítiques per tal que puguin, si volen, 

fer les seves aportacions o les seves reflexions  i a partir d’aquí s’obrirà també aquest 

període de reflexió i participació ciutadana per tal que es puguin fer les diferents  

aportacions i consideracions. Després aquest treball s’anirà conduint  durant el mes de 

desembre  per poder aportar un pressupost el màxim de  confeccionat al plenari del mes 

de desembre. 

Moltes gràcies i molt bona nit. 
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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 dues hores i  vint-i-dos  minuts, del qual 

com a Secretari dono fe. 

Vistiplau        

Meritxell Budó i Pla       Joaquim Rosell i López  

Alcaldessa             Secretari  


